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1. Вовед 
1.1. Основни податоци за Општината 

 
        Општина Прилеп се наоѓа во централниот дел од јужното подрачје на Република Македонија.  Го 
зафаќа Прилепското поле кое го сочинува северниот дел од  најголемата котлина во Македонија, 
Пелагонија.  Градот Прилеп се  наоѓа на надморска височина од 620-650 метри, а на ридестите 
падини и до 680 метри. Во општина Прилеп, на површина од 1164 квадратни километри, живеат 
76.768 жители. 
        Општина Прилеп (географски сместена на дел од Прилепско поле, Тројачка Клисура и 
Мариово) се наоѓа во источниот дел на пелагонискиот регион и според големината на територијата 
која ја зафаќа е најголема не само во регионот туку и во целата држава. Со одреден помал дел на југ 
се граничи со Република Грција. 
Вкупната површина на општината изнесува 1.194,44 км2. 
         Административен центар на општината е градот Прилеп кој се наоѓа на оддалеченост од 
131 км од главниот град Скопје, 47 км оддалеченост од Битола и 106 км.оддалеченост од Охрид. 
          Локалната самоуптрава е главниот носител на економскиот развој на општината, или 
поточно, како локална влада таа ги посочува економските потреби заради побрз стопански развој, 
привлекување на нови и зачувување на постојните бизниси, маркетинг, користење, располагање и 
управување со недвижен имот, креирање на локалната даночна политика во смисла на даночни 
олеснувања за проширувања на бизнисот, образование и обука, развој на малите претпријатија, 
одржување на  општинската инфраструктура,  или генерално речено локалниот економски развој 
претставува се она што општината може да го направи за подобрување на економијата и 
социјалната благосостојба на нејзините граѓани. 
         Економијата на Прилеп се состои од силен производен кластер, посебно во 
прехранбената, текстилната и градежната индустрија, како и помали и средни трговски и услужни 
компании основни и локални претприемници. 
  
        Стопанството во општина Прилеп ја има следната структура: 
        - прехранбениот сектор е застапен со 13% 
        - текстилната индустрија со 21% 
        - 49% се од друг сектор (на пример производство на мебел,    
 производство на мермер, туризам и  тн.) и 
        - 17% услужни дејности. 
        Во општина Прилеп, 65% од компаниите ги поседуваат физички лица. 

 
1.2. Буџет и Одлука за извршување на Општината 

 
Општина Прилеп новата 2018 година ја започна со Буџет кој беше донесен на седница на 

Советот одржана на ден 26.12.2017 година и стана оперативен ( почна да се извршува) од 01.01.2018 
година.  При неговото изготвување беше користена стандардна процедура согласно на законските 
прописи кои ја регулираат оваа материја. Во согласност со насоките на Буџетскиот циркулар и 
направените анализи , Буџетот на Општина Прилеп за 2018 година беше проектиран на износ  ,00 
денари. Во првично донесената форма Буџетот на Општина Прилеп се реализираше до 04.05.2018 
година , кога на 13 седница на Советот беше донесена Одлука за измена на распоредот на средствата 
во Буџетот со која беа прераспоредени средства во износ од 3.000.000,00 денари од  ставките 401- 
Основни плати и 402- Придонеси за социјално осигурување на ставка-427- Привремени 
вработувања.На 14 седница одржана на 23.05.2018 година Советот ја донесе и втората Одлука за 
измена на распоредот на средствата во Буџетот со кој беа прераспоредени 2.500.000, 00 денари 
средства наменети за реализација на Проектот ‘‘Центар за лица со церебрална парализа‘‘.На 15 
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седница на Советот одржана на 12.06.2018 година беше донесена Одлука за проширување на Буџетот 
во делот на Буџетот од блок-дотации  за пренесениот вишок на приходи од 2017 година во износ од 
21.700.000,00 денари.На 16 седница на Советот одржана на 0407.2018 година беа усвоени Измените и 
дополнувањата на Буџетот. 

Причините поради кои се пристапи кон Ребаланс на Буџетот на Општина Прилеп беа : 
-Остварените движења за периодот јануари-јуни и 
-Различното ниво на реализација на пооделните приходи во изминатиот период во однос на 
проекциите во Буџетот и нивно усогласување со реалните можности за нивно остварување 
до крајот на годината.  
-Редефинирање на буџетските приоритети во консолидираниот биланс на расходи и 
обезбедување на услови за оптимално функционирање на Локалната самоуправа и Единките 
корисници на Буџетот. 
Со овие измени приходите и расходите на Буџетот беа проектирани на износ од 

1.304.369.000,00 денари, односно приходите и расходите на Буџетот беа зголемени за  137,5 милиони 
денари или за  11,78%. Притоа: 

- Билансот на приходи од самофинансирачки активности се намалува за  0,146 милиони 
денари. 

- Билансот на приходи од наменски и блок-дотации не се измени. 
- Билансот на приходи на основниот буџет се зголемени за  121,94 милиони денари или за 

28,53 %      
- Билансот на приходи од донации беше зголемен за 15,72 милион денари или за 66,20 %.  

До крајот на буџетската 2018 година врз Буџетот беше интервенирано уште со две Одлуки за измена 
на распоредот на средствата усвоени на 20 седница на Советот на Општина Прилеп одржана на  
30.10.2018 година и на 21 седница одржана на 15.11.2018 година. 

 

2. Годишна сметка 
2.1 Приходи на Општината  

 
 Во Годишниот извештај дадена е комплетна анализа на активностите на Општината и 
нејзините единки корисници за буџетската 2018 година, вклучувајќи го делот во кој целосно е 
образложена годишната сметка на Буџетот. 
 Во образложението кон годишната сметка ќе дадам концизен осврт на извршувањето на 
Буџет во однос на извршувањето на приходите и расходите за 2018 година и нивно компарирање 
(споредување) со извршените приходи и расходи во Буџетот за 2017 година, како и анализа за 
отстапувањата во остварувањето на одредени приходи и расходи. 
 
 1.Извршувањето на приходите на консолидираниот Биланс на приходи на Буџетот на 
Општина Прилеп за 2018 година е во износ од 1.177.993.523,00 денари, што претставува 
извршување на приходите од 90,31% од проектираните во Буџетот  1.304.369.000,00денари.  
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 2.Извршувањето на приходите на основниот Буџет е во износ од  493.971.128,00 денари што 
претставува   89,92% од вкупно проектираните 549.350,00 денари. Учеството на приходите на 
Основниот  Буџет во вкупните приходи на консолидираниот  Биланс на приходи на Буџетот на 
Општината изнесуваат41,93 %.  
За буџетската 2018 година Основниот буџет остварил суфицит во износ од 123.488.372,00 денари, 
или вклучувајќи го и пренесениот вишок од 2017 година во износ од 8.411.402,00 денари, вкупниот 
суфицит на буџетската сметка на 31.12.2018 година изнесува 131.899.774,00 денари. 
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 Со вака високиот процент на извршување на приходите на Буџетот генерално треба да 
бидеме задоволни, од причина што во текот на 2018 година,забележан е негативен тренд на 
реализација на приходите од надоместок на градежно земјиште, приходи од продажба на 
неизградено градежно земјиште, приходи од продажба на општински имот и приходи по основ на 
легализација на дивоизградени објекти.  
   Анализирајќи ги по видови приходите на основниот Буџет, учеството на пооделните приходи е 
следен: 
 - Даночните приходи учествуваат со 193.436.118,00 денари или 90,41% од планираните 
213.947.000,00 денари.Во однос на вкупно реализираните приходи на Основниот Буџет овие 
приходи учествуваат со 39,16%. 
   Споредени со 2017 год. кога беа остварени 189.102.579,00 денари, даночните приходи во 2018 год. 
бележат раст од  2,96%. 
     Овие резултати се постигнати со максимално ангажирање на општинската администрација, 
меѓутоа анализите покажуваат дека сеуште постојат резерви кај поедини даночни приходи. 
 - Неданочните приходи учествуваат со 10.970.155,00 што изнесува 105,99% од вкупно планираните 
10.350.000,00 ден. 
   Споредени со 2017 година кога беа релизирани неданочни приходи 8.184.004,00 денари 
неданочните приходи бележат раст од   34,48%.  
- Капиталните приходи учествуваат со 193.988.143,00ден. што изнесува 85,68% од вкупно 
планираните 226.400.000,00 ден. 
По основ на концесиски надоместоци , остварени се приходи во износ од 177.965.340,00 денари или   
93,66% од планираните 190.000.000,00 денари.Притоа напоменуваме дека во текот на 2018 година 
остварувањето на овој вид на приходи е на историски највисоко ниво во досегашното 
приходување.Во споредба со 2017 година кога беа реализирани приходи од концесиски 
надоместоци во износ од  39.925.454,00 денари, овие приходи белажат четирикратен раст. 
     Посматрано долгорочно овие приходи добиваат на своето значење како еден од посигурните 
извори на финансирање и во иднина ќе преставуваат значајна ставка во Буџетот на Општината. 
     По основ на приходи од продажба на градежно неизградено земјиште остварени се 979.386,00 
денари  
     По основ на приходи од утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти во 2018 
година остварени се 4.941.129,00 денари, што претставува 29,07 % од планираните 17.000.000,00 
денари.  
 Приходи по основ на закуп на земјоделско земјиште во сопственост на РМ остварени се приходи во 
износ од 10.102.288,00 денари. 
 - Трансферите и донациите учествуваат со 95.576.712,00 ден. што изнесува 96,88% од вкупно 
планираните 98.563.000,00 денари во буџетот за 2018 година. Во Буџетот за 2018 година како приход 
по овој основ реализирани  се: 
- Тековни трансфери од Министерство за култура во износ  од  80.000,00 денари 
- Трансфери од Агенцијата за државни патишта по Годишна програма за 2018 година во износ од 
9.004.465 денари, 
- Дотацијата по основ на ДДВ во износ од   84.860.896,00 денари, 
 
Прилог 1- Табеларен преглед на планирани и реализирани приходи на Основен Буџет 
 

ВКУПНИ ПРИХОДИ 549.350.000 493.971.128 

71 Даночни приходи 213.947.000 193.436.118 

711 Данок од доход, добивка и капитални 
добивки 

12.078.000 11.717.279 

713 Даноци на имот 78.649.000 74.264.675 

717 Даноци на специфични услуги 109.525.000 93.511.480 

718 Такси за користење или дозволи за           13.695.000 13.942.684 



 

 

 

 

 

5 

вршење на дејност 

72 Неданочни приходи 10.350.000 10.970.155 

722 Такси и надоместоци 5.600.000 3.618.913 

723 Административни такси и надоместоци 1.000.000 881.719 

724 Други Владини услуги 200.000 2.028.417 

725 Други неданочни приходи 3.550.000 4.441.106 

73 Капитални приходи 226.400.000 193.988.143 

731 Приходи од продажба на капитални 
средства 

1.000.000 0 

733 Продажба на земјиште и нематеријални   
       вложувања 

225.400.000 193.988.143 

74 Трансфери и донации 98.653.000 95.576.712 

741 Трансфери од други нивоа на власт 98.653.000 95.576.712 

   

 
 
 

 2.2 Расходи на Буџетот 
 Извршувањето на расходите на консолидираниот биланс на расходи на Буџетот на Општина 
Прилеп за 2018 год. е во износ од 1.018.911.774,00 ден. што претставува 78,16%  од проектираните 
1.304.369.000,00 денари. 
 

 
 
 
 
 

 2.2.1 Расходи на Основен Буџет 
 
 Извршувањето на расходите на Основниот буџет е во износ од 370.482.756,00 денари што 
претставува 67,44 % од планираните 549.350 .000,00 ден.  
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 Анализирајќи го по видови учеството на пооделните расходи во вкупните расходи на 
основниот буџет е како следува: 
      -Плати , наемнини и надоместоци , реализирани се расходи во износ од 47.278.865,00 денари, 
што представува 81,05% од планираните 58.336.000,00 денари . Во однос на вкупно реализираните 
расходи за 2018 година платите,наемнините и надоместоците учествуваат со 12,76 %.Во споредба со 
2017 година кога беа реализирани 49.130.044,00 денари, овие расходи бележат пад  од  3,77%. 
     -Резерви и недефинирани расходи во Буџетската 2018 година реализирани се расходи од овој вид 
во износ од 6.374.239,00 денари, што претставува   73,27% од планираните 8.700.000,00 денари за 
извештајниот период. 
-Стоки и Услуги , реализирани се расходи во износ од  119.895.474,00 денари што представува  
76,48% од планираните 156.776.000,00 денари .Во споредба со 2017 година кога беа реализирани 
107.526.867,00 денари овие расходи бележат раст  од  11,50 %.Во однос на вкупно реализираните 
расходи за 2018 година овој вид на расходи учествува со 32,36% . 
     -Каматни плаќања, реализирани се  расходи од 76.283,00 од планирани 300.000,00 ден што 
преставува 25,43 %. 
     -Субвенции и трансфери , реализирани се расходи во износ од 97.213.719,00 денари или  98,89% 
од планираните 98.300.000,00 денари.Во однос на вкупно реализираните расходи за 2018 година 
овој вид на расходи учествува со 26,24%. 
-Социјални бенефиции , реализирани се расходи во износ од 985.000,00 денари  или 98,50% од 
планираните 1.000.000,00 денари. Во однос на вкупно реализираните расходи за 2018 година овој 
вид на расходи учествува со незначителни  0,26%. 
     -Капитални расходи , реализирани се расходи во износ од 89.515.974,00 денари  или 41,29% од 
планираните 216.788.000,00 денари.Во однос на вкупно реализираните расходи на Буџетот за 2018 
година овој вид на расходи учествува со 24,16%. 
     -Отплата на главница, реализирани се расходи во износ од 9.143.202,00 денари , или 99,93 % од 
планираните 9.150.000,00 денари. 
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Прилог 2- Табеларен преглед на планирани и реализирани расходи на Основен Буџет 
 

ВКУПНИ РАСХОДИ 549.350.000 370.482.756 

40 Плати наемнини и надоместоци 58.336.000 47.278.865 

401 Основни плати и надоместоци 38.960.000 31.038.861 

402 Придонеси за социјално осигурување 
одработодавачите 

14.076.000 11.045.808 

404 Надоместоци 5.300.000 5.194.196 

41 Резерви на недефинирани расходи 8.700.000 6.374.239 

412  Постојана резерва (непредвидени расх.) 7.200.000 5.914.509 

413 Тековни резерви (разновидни расходи) 1.500.000 459.730 

42 Стоки и услуги 156.776.000 119.895.474 

420 Патни и дневни расходи 758.000 151.603 

421 Комунални услуги, греење, комуникации 
и транспорт 

39.006.000 33.780.917 

423 Ситен инвентар, алат и други материј. 
за поправки 

17.525.000 11.706.939 

424 Поправки и тековно одржување 58.150.000 40.554.497 

425 Договорни услуги 21.447.000 15.779.564 

426 Други тековни расходи 8.360.000 6.421.954 

427 Привремени вработувања 11.500.000 11.500.000 

45 Камати 300.000 76.283 

452 Камати по странски кредити 300.000 76.283 

46 Субвенции и трансфери 98.300.000 97.213.719 

461 Субвенции за јавни препијатија  56.000.000 55.991.305 

463 Трансфери до невладини организаци 13.000.000 12.809.420 

464 Разни трансфери 29.300.000 28.412.994 

47 Социјални бенефиции 1.000.000 985.000 

471 Социјални надоместоци 1.000.000 985.000 

48 Капитални расходи 216.778.000 89.515.974 

480 Купување на опрема и машини 4.370.000 89.515.974 

481 Градежни објекти 21.800.000 2.690.541 

482 Други градежни објекти 165.248.000 76.519.284 

485 Вложување и  нефинансиски средства 6.770.000 2.486.752 

486 Купување на возила 6.600.000 2.423.144 

489 Капитални субвенции за претпријатија и НВО 12.000.000 0 

49 Отплата на главница 9.150.000 9.143.202 

491 Отплата на главнина 9.150.000 9.143.202 

 
 

2.3 Буџетот на наменски и блок дотации 
 

Приходи на Буџетот на наменски и блок дотации 
 

 Извршувањето на приходите на Буџетот на Наменски и Блок-дотации се во износ од 
614.549.575,00 денари, што претставува 96,04% од планираните 639.907.000,00 денари. 
     За буџетската 2018 година, Буџетот на наменски и блок-дотации остварил суфицит во износ од 
20.039.183,00 денари, или вклучувајќи го и пренесениот вишок од 2017 година во износ од 



 

 

 

 

 

8 

21.697.728,00 денари, вкупниот суфицит на сметката на наменски и блок-дотации на 31.12.2018 
година изнесува 42.736.911,00 денари. 
 
 

Прилог 3- Табеларен преглед на приходи од наменски и блок дотации 
Планирано    Реализирано 

ВКУПНИ ПРИХОДИ 639.907.000 614.549.575 

74 Трансфери и донации 639.907.000 614.549.575 

741 Трансфери од други нивоа на власт 639.907.000 614.549.575 

 
Расходи на Буџетот на наменски и блок дотации 

 
 Извршувањето на расходите на Билансот на расходи од Наменски и Блок-дотации е во износ 
од 593.510.392,00 денари или 92,75% од планираните 639.907.000,00 денари. 
 
- Учеството на пооделните видови на расходи во вкупно реализираните расходи за Извештајниот 
период е следно : 
-Плати, наемнини и надоместоци, реализирани се расходи во износ од 466.403.858,00 денари или 

98,31% од планираните 474.430.000,00 денари. Во однос на вкупно реализираните расходи за 2018 

година овој вид на расходи учествува со 78,58 % . 

-Стоки и услуги , реализирани се расходи во износ од 125.860.784,00 денари или 81,43% од 
планираните 154.562.000,00денари. Во однос на вкупно реализираните расходи за 2018 година овој 
вид на расходи учествува со 21,21 %. 
 
- Трансфери и субвенции реализирани се расходи во износ до 1.245.750,00денари што изнесува 
46,74% од планираните 2.665.000,00 денари.Овие расходи на трансфери за пензионирање се 
однесуваат на следниве програми 
        - Програма Н10- Основно образование исплатени средства за отпремнини за пензионирање во 
износ од 1.008.016,00 денари. 
       - Програма В10- Детски градинки, исплатени средства за отпремнина за пензионирање во износ 
од 191.418,00 денари.  
     - Програма В20- Домови за стари, исплатени средства за отпремнина за пензионирање во износ 
од  46.316,00 денари. 
 

Прилог 4- Табеларен преглед на расходи од наменски и блок дотации 
                    Планирано              Реализирано 

ВКУПНИ РАСХОДИ 639.907.000 593.510.392 

40 Плати наемнини и надоместоци 474.430.000 466.403.858 

401 Основни плати  346.517.000 340.046.942 

402 Придонеси за социјално осигурување 
одработодавачите 

127.913.000 126.356.916 
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42 Стоки и услуги 154.562.000 125.860.784 

421 Комунални услуги, греење, комуникац. 
и транспорт 

59.210.000 53.327.023 

423 Ситен инвентар, алат и други материј. 
за поправки 

19.556.000 15.310.263 

424 Поправки и тековно одржување 33.631.000 18.672.982 

425 Договорни услуги 39.692.000 36.774.422 

426 Други тековни расходи 2.473.000 1.776.094 

46 Субвенции и трансфери 2.665.000 1.245.750 

464 Разни трансфери 2.665.000 1.245.750 

48 Капитални расходи 8.250.000 0 

480 Купување на опрема и машини 8.250.000 0 

 
 
 
 

Буџет на самофинасирачки активности 
 
 

Приходи на Буџет на самофинасирачки активности 
 
 

 Извршувањето на Приходите на Буџетот на самофинансирачки активности се во износ од 
43.216.482,00 денари, што представува 57,13 % од планираните 75.652.000,00 денари. 
     За буџетската 2018 година, Буџетот на самофинансирачки активности остварил суфицит во износ 
од 7.914.391,00 денари, или вклучувајќи го и пренесениот вишок од 2017 година во износ од 
7.288.790,00 денари, вкупниот суфицит на сметките на самофинансирачки активности на 31.12.2018 
година изнесува 15.203.181,00 денари. 
 
Анализирајќи го Билансот на приходи од самофинансирачки активности пооделно по подпрограми , 
односно по Единки корисници на Буџетот за  2018 година, остварувањата на приходите е следно : 
 
- Во Програмата К10 -Култура-Билиотекарство остварени се приходи во износ од  559.572,00 денари, 
што представува 86,09% од планираните 650.000 денари во Буџет за 2018 год..  
 
- Во Програмата В10- Детски градинки остварени се приходи во износ од 16.445.214,00 денари,  што 
представува 50,85 % од планираните 32.340.000,00 денари во Буџетот за 2018 год. 
 
-   Во Програмата В20- Домови за стари лица остварени се приходи во износ од 14.087.969,00 
денари, што преставува  83,46% од планираните 16.880.000 денари во Буџетот за 2018 год..  
 
- Во Програмата Н10- Основно образование , остварени се приходи во износ од 4.710.500,00 денари , 
што представува  35,72% од планираните13.187.000 денари во Буџет за 2018 год.. 
 
-   Во Програмата Н20- Средно образование остварени се приходи во износ од 7.413.227,00 денари, 
што преставува  58,86% од планираните 12.595.000,00 денари во Буџет за 2018 год. 
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Прилог 5- Табеларен преглед на приходи од самофинансирачки активности  
                                                                                                                     Планирано                Реализирано 

ВКУПНИ ПРИХОДИ 75.652.000 43.216.482 

72 Неданочни приходи 75.652.000 43.216.482 

721Претприемачки приход и приход од имот 0 3.490 

722 Такси и надоместоци 0 54.892 

723 Админситративни такси и надоместоци 74.512.000 43.015.484 

725 Други неданочни приходи 1.140.000 142.616 

 
 
 
 

Буџет на расходи од самофинасирачки активности 
 
 Извршувањето на расходите на Билансот на расходи од самофинансирачки активности е 
во износ од 35.302.091,00 денари или 46,66 % од планираните 75.652.000,00 денари во Буџетот за 
2018 година. 
  Учеството на пооделните видови на расходи во вкупно реализираните расходи за 2018 
година е следна : 
-Плати , наемнини и надоместоци , реализирани се расходи во износ од 5.382.248,00 денари  или 
94,26 % од планираните 5.710 .000,00 денари.Во однос на вкупно реализираните расходи за 2018 
год. овој вид на расходи учествува со 15,25%. 
-Стоки и услуги , реализирани се расходи во износ од 29.787.899,00 денари  или 44,15% од 
планираните 67.466.000,00 денари. Во однос на вкупно реализираните расходи за 2018 година  овој 
вид на расходи учествува со 84,38%. 
-Субвенции и трансфери , не се реализирани расходи. 
-Капитални расходи , реализирани се расходи во износ од  131.944,00 денари, или 5,42% од 
планираните 2.434.000,00 денари. 
Вкупниот износ на капитални расходи реализиран е во Потпрограмите: 
     -Потпрограмата Н10- Основно образование реализирани се 18.240,00 денари ,  
     -Потпрограмата Н20- Средно образование реализирани се капитални расходи од 35.224,00 
денари и во  
     -Потпрограма В20- Домови за стари лица реализирани се капитални расходи во износ од 
78.480,00 денари. 
 
 
 
 
Прилог 6- Табеларен преглед на расходи од самофинансирачки активности       
                                       Планирано                        Реализирано 

ВКУПНИ РАСХОДИ 75.652.000 35.302.091 

40 Плати наемнини и надоместоци 5.710.000 5.382.248 

401 Основни плати  4.130.000 3.926.741 

402 Придонеси за социјално осигурување 
одработодавачите 

1.580.000 1.455.507 
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42 Стоки и услуги 67.466.000 29.787.899 

420 Патни и дневни расходи 1.220.000 255.644 

421 Комунални услуги, греење, комуникац. 
и транспорт 

7.025.000 3.807.220 

423 Ситен инвентар, алат и други материј. 
за поправки 

31.666.000 13.498.365 

424 Поправки и тековно одржување 8.961.000 2.574.797 

425 Договорни услуги 16.682.000 8.352.172 

426 Други тековни расходи 1.912.000 1.299.701 

46 Субвенции и трансфери 42.000 0 

464 Разни трансфери 42.000 0 

48 Капитални расходи  2.434.000 131.944 

480 Купување на опрема и машини 1.074.000 109.214 

482 Други градежни работи 1.000.000 0 

483 Купување мебел,опрема и машини 100.000 0 

485 Други нефинансиски средства 230.000 22.730 

486 Купување на возила 30.000 0 

 
 
 
 
 
 

Буџетот на донации 
 

Приходи на Буџетот на донации 
 
Извршувањето на приходите од донации е во износ од 26.256.338,00 денари, што преставува  66,54% 
од планираните 39.460.000,00 денари. Притоа пренесен е вишок на приходи за 2019 година  во 
износ од ,00 денари 
Во 2018 година во Програмата Н10-Основно образование  остварени се приходи од донации од 
следните проекти во вкупен износ од 5.868.806,00 денари;  
Во Програмата Н20-Средно образование, од Проектот ЕРАЗМУС преку Националната Агенција за 
европски образовни програми во износ од 11.549.351,00 денари 
Во Програмата В10- Детски градинки во текот на 2018 година од проектот  Инклузија на деца Роми 
во ЈОУДГ  остварени се приходи од 302.785,00денари. 
Донација од Здружение за изградба на капела на стари градски гробишта остварени се приходи во 
износ од 2.085.702,00 денари; 
Донации од Претпристапни фондови на ЕУ за изградба на локален пат за село Селце во износ од 
6.088.860,00 денари. 
Донација од фудбалски турнир ‘‘Свети Никола 2017‘‘ и ‘‘ Свети Никола 2018‘‘ во износ од 359.834,00 
денари. 
 
                                                                                                                              Планирано                  Реализирано 

ВКУПНИ ПРИХОДИ 39.460.000 26.256.338 

74 Трансфери и донации 39.460.000 26.256.338 

742 Донацииод Странство 34.745.000 23.736.921 

744 Тековни донации 4.715.000 2.519.417 
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Расходи на Буџетот на донации 
 
Извршувањето на расходите на Буџетот од донации е во износ од 19.616.535,00 денари што 
преставува  49,71% од планираните 39.460.000,00 денари. 
Реализираните расходи се однесуваат на следниве Програми: 
    -ЈД0 – Изградба на локален пат за село Селце со средства од донација од ЕУ во износ од 
6.088.860,00 денари.   
   -Н10- Основно образование, од Проектот ЕРАЗМУС преку Националната Агенција за европски 
образовни програми , во износ од 5.239.319,00 денари; 
     -Н20- Средно образование, од Проектот ЕРАЗМУС преку Националната Агенција за европски 
образовни програми , во износ од 4.560.011,00 денари; 
     -Г10- Локален економски развој,за реализација на Проектот ‘‘Енерџинет‘‘ вратени се кај донаторот 
неискористените средства во износ од 1.160.029,00 денари: 
     -А00- Совет на Општина, за реализација на Проектот ‘‘Изградба на капела на стари градски 
гробишта‘‘ направени се расходи во износ од 2.085.702,00 денари. 
      -Л00- Спорт и рекреација, од донацијата од Локален спортски сојуз, реализирани се расходи во 
износ од 179.834,00 денари за набавка на опрема за сензорна соба во Дневниот центар за болни од 
церебрална парализа. 
   Од средствата добиени од проектот Инклузија на деца Роми во ЈОУДГ  во Република Македонија, 
реализирани расходи во во износ од 302.780,00 денари. 
 
 
 
 
                                                                                                                   Планирано                              Реализирано 

ВКУПНИ РАСХОДИ 39.460.000 19.616.535 

42 СТОКИ И УСЛУГИ 26.391.000 10.102.110 

420 Патни и дневни расходи 17.450.000 5.777.426 

423 Ситен инвентар,алати и др.матери, за попра. 661.000 347.453 

424 Поправки и тековно одржување 3.420.000 3.027.543 

425 Договорни услуги  4.278.000 895.496 

426 Други тековни расходи 582.000 54.192 

46  Субвенции и трансфери 1.491.000 1.160.029 

464 Разни трансфери 1.491.000 1.160.029 

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 11.578.000 8.354.396 

480 Купување на опрема и машини 180.000 179.834 

481 Градежни објекти 3.895.000 2.085.702 

482 Други градежни објекти 7.380.000 6.088.860 

483 Купување мебел 123.000 0 

 
 

3. Извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средства и 
нивна вредност 

 
 Во однос на обврските што ЕЛС Општина Прилеп ги има кон добавувачите во земјата 
констатирано со состојба на ден 31.12.2018 година, е дека истите се во вкупен износ од  8.204.325,00 
денари и истите поединечно кон секој добавувач изнесуваат : 
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Спецификација 

 (За Сите ставки)  
              Период:  

              1 Јануари 2018 - 31 Декември 2018 

              Тип сметка: Редовна (орган) сметка //  

              Конто: 2200,      Добавувачи од земјата 

              
Бр. Партнери Должи Побарува САЛДО 

 1   АГРОФООД ДОО (4021012520354) 85.040,00 93.299,00 0,00 8.259,00 

 2   АДВОКАТ ПЕНКА ИГНАТОСКА (50219951070) 331.805,00 615.359,00 0,00 283.554,00 

 3 
  АДВОКАТ РИСТО НИКОЛОСКИ 
(5021014503892) 

389.740,00 763.100,00 0,00 373.360,00 

 4   АДРИА ЛОГИСТИК ДООЕЛ (4021018535930) 851.166,00 1.234.040,00 0,00 382.874,00 

 5   АЛТАН 2007 ДООЕЛ (4021007153920)   700,00 0,00 700,00 

 6   АРБЕИТ  ДЕКРА  СКОПЈЕ (4080013539705) 9.835.801,00 9.992.812,00 0,00 157.011,00 

 7   АУТОМАКЕДОНИЈА АД (4030947262832) 66.800,00 87.102,00 0,00 20.302,00 

 8   БЛИНКЕР ТДТПУ (4026992103705) 70.400,00 332.812,00 0,00 262.412,00 

 9 
  ВАЛ ДООЕЛ ВЛАДО СТЕФАНОСКИ 
(4021000127193) 

13.978,00 15.818,00 0,00 1.840,00 

 10   ВЕЧЕР-ПРЕС ДООЕЛ (4030004503396) 353.979,00 358.333,00 0,00 4.354,00 

 11 
  ВИЖН-БМ ДООЕЛ-КАНАЛВИЗИЈА 
(4021008502198) 

302.791,00 316.538,00 0,00 13.747,00 

 12   ВИКЕЛИ ДООЕЛ (4021991111443) 193.488,00 234.031,00 0,00 40.543,00 

 13 
  ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП 
(4021003142266) 

1.392.979,00 1.432.302,00 0,00 39.323,00 

 14   ГДС - 2016 ДООЕЛ (4021016531679) 64.115,00 73.235,00 0,00 9.120,00 

 15   ДАКА СЕРВИС (4002992102087) 52.320,00 54.910,00 0,00 2.590,00 

 16   ДАУТИ КОМЕРЦ (4030990240095) 143.163,00 153.909,00 0,00 10.746,00 

 17 
  ДЕНИ КОМПАНИ ДООЕЛ 93-ТД 
(4021993111696) 

26.750,00 55.838,00 0,00 29.088,00 

 18   ЕКОХЕМ-КЛИН (4021012517434) 977.635,00 1.050.701,00 0,00 73.066,00 

 19   ЕКСТРА СКОПСКО (4020991102910)   7.375,00 0,00 7.375,00 

 20 
  ЕЛЕКТРО ТОЧИЛА  ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ 
(4021993113761) 

11.283.908,00 12.034.979,00 0,00 751.071,00 

 21 
  ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА-ЕВН МАКЕДОНИЈА 
(4030989128346) 

7.284.598,00 7.383.197,00 0,00 98.599,00 

 22   ЕЛМОНТ-КН (4021003139168) 370.787,00 988.765,00 0,00 617.978,00 

 23 
  ЕУРОЛИНК ОСИГУРУВАЊЕ А.Д. - СКОПЈЕ 
(4030002461596) 

183.340,00 196.146,00 0,00 12.806,00 

 24   ЕУРОПАП Д.О.О СКОПЈЕ (4030008030171) 294.458,00 341.528,00 0,00 47.070,00 

 25   ЖАНДРАГОМА (4021998126322) 40.887,00 47.502,00 0,00 6.615,00 

 26   ЖИКОЛ ДООЕЛ (4027992105755)   57.553,00 0,00 57.553,00 

 27   ЗАМП (4030998346739) 312.871,00 548.764,00 0,00 235.893,00 

 28 
  ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЖЕТВА НА ЗНАЕЊЕ 
(4021006150634) 

  5.500,00 0,00 5.500,00 

 29   ЗЕЛС (4030988244156) 738.044,00 1.966.332,00 0,00 1.228.288,00 
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30   ИВАН КОМЕРЦ АЕ ТД (4021992108250) 184.566,00 238.964,00 0,00 54.398,00 

 31   ЈОСИФОВ ДООЕЛ (4002003153913) 52.302,00 131.912,00 0,00 79.610,00 

 32   ЈП ЗА ПУП (4021004144432) 4.139.945,00 4.644.552,00 0,00 504.607,00 

 33   КАПАЧЕ ДООЕЛ (4021015528771)   10.500,00 0,00 10.500,00 

 34   КЕЈК БАР ДООЕЛ (4021016529682)   860,00 0,00 860,00 

 35   КОМУНАЛЕЦ ЈКП (4021989114346) 13.035.331,00 13.081.633,00 0,00 46.302,00 

 
36 

  КОНДО 2-МИРЕН СОН ДООЕЛ-ПЕРАЛНА 
ДООЕЛ 
КОНДО (2000010624770) 

  3.600,00 0,00 3.600,00 

 37   МАРФИЛ ДЕЛИКАТЕС (4021003138528)   7.218,00 0,00 7.218,00 

 38 
  МЕДИА КОМПАНИ АТВ ДООЕЛ-ЛАЈМ 
(4030005583218) 

86.052,00 90.406,00 0,00 4.354,00 

 39 
  НОТАР СТОЈАНОСКА ЕЛИЗАБЕТА 
(5021999106434) 

8.265,00 9.465,00 0,00 1.200,00 

 40   ОГНОПРЕВЕНТ ИНЖИНЕРИНГ (4030992239211) 108.580,00 113.589,00 0,00 5.009,00 

 41   ОНЕ ВИП ДОО (4080015554205) 809.565,00 809.568,00 0,00 3,00 

 42   ОПТИМУМ ДООЕЛ (4021999124544) 255.646,00 264.061,00 0,00 8.415,00 

 43 
  ПРЕМЕР ГПС-ДГУПК-КАТАСТАР 
(4021006149903) 

994.979,00 1.005.050,00 0,00 10.071,00 

 44   ПРИЛЕПЕЦ АМД (4021992102740) 2.966,00 67.853,00 0,00 64.887,00 

 45 
  ПРИЛЕПСКИ  ТЕКСТИЛЕН КОНЗОРЦИУМ 
(4021009510321) 

1.217.050,00 1.965.975,00 0,00 748.925,00 

 46 
  ПРИЛЕПСКО ПОЛЕ- АД  ВОДОСТОПАНСТВО НА 
Р.М (4021008514760) 

2.103.458,00 2.842.628,00 0,00 739.170,00 

 47   ПРОТЕА ДООЕЛ (4021998124079) 181.150,00 188.000,00 0,00 6.850,00 

 48 
  РАБОТИЛНИЦА ПАТОСКИ ДООЕЛ 
(4021015527970) 

1.000,00 2.000,00 0,00 1.000,00 

 49   РАДИО 5-ЧОКИ ДООЕЛ (4021003140530) 24.000,00 38.000,00 0,00 14.000,00 

 50   САЛИДА ПЕТРОЛ - ЗД (4021003139435) 1.797.092,00 2.099.027,00 0,00 301.935,00 

 51   СЕКЈУРИТИ МК АГЕНСИ ДОО (4021003137645) 20.400,00 35.400,00 0,00 15.000,00 

 52   СЕЊАК АС  ДТПУ  КИЧЕВО (4012000111280) 44.904.039,00 44.909.920,00 0,00 5.881,00 

 53 
  СЛОБОДЕН ПЕЧАТ АДРИА МЕДИА БАЛКАН 
(4057013522738) 

155.406,00 171.336,00 0,00 15.930,00 

 54   СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ЈП (4030987108771) 309.300,00 315.100,00 0,00 5.800,00 

 55 
  СОВЕТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ-ВЛАДА НА Р.М 
(4080016556201) 

  149.400,00 0,00 149.400,00 

 56   СОУНДС РЕНТ ДСЦ ДООЕЛ (4021017532903) 452.000,00 754.992,00 0,00 302.992,00 

 57   ТЕХНО МАХС ДООЕЛ (4021008501752)   6.800,00 0,00 6.800,00 

 
58 

  ТУТУНСКА БАНКА-НЛБ АД СКОПЈЕ 
ФИЛ.ПРИЛЕП 
(4030993191133) 

325,00 773,00 0,00 448,00 

 59   УНИ БАНКА СКОПЈЕ (4030993252736)   600,00 0,00 600,00 

 60   ФИЛАДЕЛФИЈА ДООЕЛ (4013992100094) 492.548,00 546.101,00 0,00 53.553,00 

 61   ХРАМ СВ. БЛАГОВЕШТЕНИЕ (3000200034040)   25.600,00 0,00 25.600,00 

 62 
  ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ЈЗУ-ПРИЛЕП 
(4021993106668) 

2.119.120,00 2.329.120,00 0,00 210.000,00 

 63   ЏИНА ЏУНИОР ДООЕЛ (4021001133030)   12.870,00 0,00 12.870,00 

 64   ШОПЕ КОМПАНИ ДОО (4021001132522)   4.900,00 0,00 4.900,00 
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  ВКУПНО 109.115.928,00 117.320.253,00 0,00 8.204.325,00 

     0,00 8.204.325,00 

  
 
На конто 1280 - Други побарувања  , евидентирани се уплати од правни и физички лица по основ на 
надоместок за уредување на градежно земјиште и легализација на дивоизградени објекти за кој во 
сметководство не се пристигнати договори или друга документација со која соодветно ке биде 
раскнижана уплатата. Овие уплати се во износ од 4.262.757,00 денари. 
 

Бр. Партнери Должи Побарува САЛДО 

1   БУЏЕТ НА РМ (9999999999999) 4.262.757,00   4.262.757,00 0,00 

  

  ВКУПНО 4.262.757,00 0,00 4.262.757,00 0,00 

    4.262.757,00 0,00 

   
 
 

 На конто 128002- Сомнителни и спорни побарувања пренесен е дел од облогот на данок на имот од 
физички лица во износ од  13.891.064,00,00 денари и дел од облогот од данок на имот од правни 
лица во износ од 2.887.540,00 денари. Овие корекции се направени во Билансот на состојба на 
Буџетот за 2016 година по забелешките на ДЗР на РМ. 
 
128002 Сомнителни и спорни побарувања 
 

Бр. Партнери Должи Побарува САЛДО 

1   ОБЛОГ ОД ДАНОК НА ИМОТ (0257) 13.891.064,00   13.891.064,00 0,00 

2 
  ОБЛОГ ОД ДАНОК НА ИМОТ ОД ПРАВНИ ЛИЦА 
(0406) 

2.887.540,00   2.887.540,00 0,00 

  

  ВКУПНО 16.778.604 0,00 16.778.604,00 0,00 

    16.778.604,00 0,00 

 
 
На конто 1200 - Побарувања од купувачи – евидентирани се побарувања кон правни и физички 
субјекти по однос на надоместок за легализација на дивоизградени објекти во вкупен износ од 
580.400 ,00 денари.Ваквите обврски се уредени со соодветни договори и решенија за задолжувања, 
што ја прави наплатата реална и остварлива. Истите се дадени во следната табела: 
 
 
 
 
 

Тип сметка: Буџетска сметка // ТМ - Проект: ЛЕГАЛИЗАЦИЈА-ДИВОГРАДБИ 

            Конто: 1200,      ПОБАРУВАЊА ЗА КОМУНАЛИ 

            
Бр. Партнери Должи Побарува САЛДО 

4   АЛИМАСКОСКА ЛИЛЈАНА (1003959445012) 114.340,00 31.405,00 82.935,00 0,00 
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5   АМЕДОСКИ СЕВРЕЏАН (1202975440031) 8.784,00   8.784,00 0,00 

26   ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ (4002009515450) 101.475,00 92.250,00 9.225,00 0,00 

32   ДИМЕСКИ ВИДАН-ЛЕГАЛИЗ. (1311972440018) 1.000,00   1.000,00 0,00 

47   ИЛМИ МАМУДОСКИ (2307952440018) 30.744,00 122,00 30.622,00 0,00 

48   ЈАКИМОСКИ ЃОРЃИЈА (1210942440012) 61,00   61,00 0,00 

64 
  КОЧОСКИ ЛАЗО-ЛЕГАЛИЗАЦИЈА 
(0207959440011) 

18.259,00   18.259,00 0,00 

80   НАУМОСКИ КИРО (1204955440003) 63,00   63,00 0,00 

82   НЕДАНОСКИ МАРЈАН (2808959440012) 24.399,00 24.339,00 60,00 0,00 

88 
  НИКОЛОСКИ ВИКТОР И  МЕНДЕ 
(1805981440007) 

61,00   61,00 0,00 

91   НОНЕСКИ КИРО (1307960440007) 90,00   90,00 0,00 

94   ПАЗАРИ ЈКП (0199) 387.718,00   387.718,00 0,00 

110   РАКИЏИОСКИ ГОЦЕ (2501982440013) 34.094,00   34.094,00 0,00 

112   РАМИЗЕ АЛИЈОСКА (1109957445042) 732,00   732,00 0,00 

119   САЛИОСКА АТИНА (2408975455234) 500,00   500,00 0,00 

137   ТОДОРОВСКИ ГОРАНЧО (2508969440041) 4.000,00   4.000,00 0,00 

139   ТРАЈКОСКА БОЈАНА (0512952445007) 2.135,00   2.135,00 0,00 

143   ТРПЧЕСКИ ДРАГАН (1102963440015) 61,00   61,00 0,00 

  

  ВКУПНО 728.516,00 148.116,00 580.400,00   

      0,00 

 
 
 
На конто 1200 - Побарувања од купувачи - евидентирани се побарувања кон правни и физички 
субјекти по однос на надоместок за уредување на градежно земјиште во вкупен износ од 
4.057.660,00 денари. Ваквите обврски се уредени со соодветни договори и решенија за 
задолжувања, што ја прави наплатата реална и остварлива. Истите се дадени во следната табела: 

 
 

Тип сметка: Буџетска сметка // ТМ - Проект: БУЏЕТ 

            Конто: 1200,      ПОБАРУВАЊА ЗА КОМУНАЛИ 

            
Бр. Партнери Должи Побарува САЛДО 

1 
  АД ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТ.И 
ДЕЛ.ПРОСТОР (4080011521612) 

206.421,00 206.416,00 5,00 0,00 

2   ВЕНЕЦИЈА ЛУКС ДООЕЛ (4021009509510) 1.180.437,00 1.166.132,00 14.305,00 0,00 

3 
  ГАЛЕВА КАМЕЛИЈА ПЛ. ДИМИТАР 
(1809973440044) 

39.081,00   39.081,00 0,00 

4   ДИМИТРИЕСКИ САШО- (2102962440023) 104.026,00 40.000,00 64.026,00 0,00 

5   ЕВН МАКЕДОНИЈА (2100593377318) 36.900,00 30.750,00 6.150,00 0,00 

6 
  ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА-ЕВН МАКЕДОНИЈА 
(4030989128346) 

298.728,00   298.728,00 0,00 

7   КАРПА ДООЕЛ (4021004142588) 3.198.847,00   3.198.847,00 0,00 

8   НАТ ТЕКСТИЛЕ ДОО (4021010511994) 360,00   360,00 0,00 
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9   ОРДЕ ЧОПЕЛА ДСУ (0081) 2.690,00   2.690,00 0,00 

10   ПАНОСКИ ПЕТАР (0021) 20.000,00   20.000,00 0,00 

11   СЕДЛОСКИ ГОЦЕ (1004974440007) 222.746,00 120.000,00 102.746,00 0,00 

12   СОЛЕСКИ ВЛАДИМИР (2405962440018) 302.264,00   302.264,00 0,00 

13   СТАРА ФУРНА ДПТУ (4021012520028) 2,00   2,00 0,00 

14   ХАЛЕСКИ ХРИСТО (1601940440014) 8.456,00   8.456,00 0,00 

  

  ВКУПНО 5.620.958,00 1.563.298,00 4.057.660,00 0,00 

    4.057.660,00 0,00 

 
На конто 1200 - Побарувања од купувачи - евидентирани се побарувања кон правни и физички 
субјекти по однос на договорна камата за ненавремено почнување со градба на објекти согласно 
Законот за градење во вкупен износ од 2.394.254,00 денари. Ваквите побарувања се уредени со 
соодветни договори и фактури  за задолжувања, што ја прави наплатата реална и остварлива. Истите 
се дадени во следната табела: 

 
 

Тип сметка: Буџетска сметка // ТМ - Проект: КАМАТА 

            Конто: 1200,      ПОБАРУВАЊА ЗА КОМУНАЛИ 

            
Бр. Партнери Должи Побарува САЛДО 

1   АВТО ГИНО ДООЕЛ (4021010512532) 36.466,00 18.232,00 18.234,00 0,00 

2   АПОСТОЛОСКА ЕЛЕНА (0106967445005) 7.614,00   7.614,00 0,00 

3   БИРН-2002 (4021002146160) 30.729,00 8.535,00 22.194,00 0,00 

4   БОЗОСКИ ДИМЕ (0908976440007) 35.232,00 35.232,00 0,00 0,00 

5   ВИКТОРИЈА ТОБАКО ДООЕЛ (4021995119031) 30.294,00 30.294,00 0,00 0,00 

6   ВЛАТКО ИНГИЛИЗОВ (1201982440016) 250.178,00   250.178,00 0,00 

7   ГИНОСКИ ДИМИТРИЈА (2808955440026) 329.195,00 329.195,00 0,00 0,00 

8 
  ДЕНИ КОМПАНИ ДООЕЛ 93-ТД 
(4021993111696) 

1.822.471,00 234.667,00 1.587.804,00 0,00 

9   ДОНИА ДОО (4021001129998) 5.863,00 5.863,00 0,00 0,00 

10   ИМАН КОМПАНИ (4021001131178) 29.908,00 29.908,00 0,00 0,00 

11   КАРПА ДООЕЛ (4021004142588) 263.340,00   263.340,00 0,00 

12   КОЦЕСКИ МЕТОДИЈА (1804976440027) 32.159,00 32.159,00 0,00 0,00 

13   МАРФИЛ МИП ДОО (4021001132662) 59.178,00   59.178,00 0,00 

14   ПЕЛА ТРАНС КОМПАНИ (4021008505430) 10.954,00   10.954,00 0,00 

15   ПЕТРОСКИ БОБАН (2612981440008) 17.978,00   17.978,00 0,00 

16   РИСТЕСКИ ИГОР (1509980440013) 126.359,00   126.359,00 0,00 

17   СЕДЛОСКИ ГОЦЕ (1004974440007)     0,00 0,00 

18   СИНАДИНОСКИ МИРЕ (2502959440037) 21.180,00 11.297,00 9.883,00 0,00 

19 
  ТЕРАКОТА ИНЖИНЕРИНГ ЗД ДОО 
(4021000127010) 

1.295.261,00 1.295.261,00 0,00 0,00 

20   ЧАПЕ ФУНГИ ДОО (4010000103241)     0,00 0,00 
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21   ЧОЛАКОВСКИ ЗДРАВКО (2903971440004) 20.538,00   20.538,00 0,00 

  

  ВКУПНО 4.424.897,00 2.030.643,00 2.394.254,00 0,00 

    2.394.254,00 0,00 

 
 
 
 
Од страна на Општинската администрација, констатирано е дека по основ на Закупнини, повеќе 
правни и физички лица, имаат обврска према ЕЛС – Општина Прилеп заклучно со 31.12.2018 година. 
и покрај обврските кои овие субјекти ги имаат превземено согласно на склучените Договори за 
закуп, истите нередовно ги измируваат своите обврски, зашто од страна на општинската 
администрација се повеќекратно опоменувани,спрема одреден број корисници беа покренати и 
тужби пред надлежниот суд. Во тек се и постапки за наплата по пат на присилно извршување. 
Обврските на име закупнини се прикажани во следната табела: 
 

Тип сметка: Буџетска сметка //  

            Конто: 1201,      ПОБАРУВАЊА ОД ЗАКУПНИНИ НА ОПШТИНСКИ ИМОТ 

            
Бр. Партнери Должи Побарува САЛДО 

1   АДЕМОСКИ СЕИД -ЗАКУПНИНА (0058) 843.900,00   843.900,00 0,00 

2   АЛТЕА-ПОЛИКЛИНИКА ПЗУ (0039) 178.750,00 165.000,00 13.750,00 0,00 

3   БОШКОСКИ КИРИЛ-ЗАКУПНИНА (0008) 69.600,00   69.600,00 0,00 

4   ВЕЛЈАНОСКА МАРИЧЕ-ТЕЗГА (2109975445002) 1.080,00   1.080,00 0,00 

5   ДАРИГО ДОО (4021995106576) 164.684,00   164.684,00 0,00 

6   ЖИТО ПРИЛЕП АД (4021976119934) 56.100,00   56.100,00 0,00 

7   ИНЕКС-27 ЗАКУПНИНА (0076) 32.000,00   32.000,00 0,00 

8   ЈАНЕСКА ЛИЉА-ТЕЗГА (2803977419002) 1.080,00   1.080,00 0,00 

9   КОНДОСКИ  ИЛИЈА-ЗАКУПНИНА (0016) 17.500,00   17.500,00 0,00 

10 
  КРСТЕСКИ ДИМЕ-ХАЈДИ ДЕЛУКС ДООЕЛ 
(0905982440028) 

107.827,00 107.827,00 0,00 0,00 

11   ЛЕПИТКОВ МИТРЕ-ЗАКУПНИНА (0031) 150.400,00   150.400,00 0,00 

12 
  МАРАКАНА ДТПУУ 2007  УВОЗ ИЗВОЗ- 
ЗАКУПНИНА (4027007155069) 

60,00   60,00 0,00 

13   НИКОЛОСКИ ЉУБЕН-ЗАКУПНИНА (0061) 70.000,00   70.000,00 0,00 

14 
  РАДИЧОСКИ КОМПАНИ ЗАКУПНИНА 
(4021000129404) 

24.000,00   24.000,00 0,00 

15   РИСТЕСКИ ЛАДО-ЗАКУПНИНА (0018) 346.100,00   346.100,00 0,00 

16   ТРАЈКОСКИ БОРИС - ЗАКУПНИНА (0147) 15.600,00 15.600,00 0,00 0,00 

17   ФК ПРИЛЕП (4021005147834) 468.000,00 374.400,00 93.600,00 0,00 

18   ХЕР-АСТРА ДООЕЛ (4021003140336) 255.624,00 218.892,00 36.732,00 0,00 

  

  ВКУПНО 2.802.305,00 881.719,00 1.920.586,00 0,00 

    1.920.586,00 0,00 
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     По основ на облог од јавна чистота Општина Прилеп има побарувања во износ од 2.233.645,00  
денари.Овие побарувања се однесуваат на ЈКП Комуналец кој што воедно ја фактурира и собира 
оваа комунална такса која е приход на општинскиот буџет. 
  

Тип сметка: Буџетска сметка //  

            Конто: 1202,      ОБЛОГ ЗА ЈАВ.ЧИСТОТА-КОМ. 

            
Бр. Партнери Должи Побарува САЛДО 

1   БАНАНА ФИЛМ (8787878787878) 17.500,00   17.500,00 0,00 

2   ОБЛОГ ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА-КОМУНАЛЕЦ (3232) 15.276.021,00 13.059.876,00 2.216.145,00 0,00 

  ВКУПНО 15.293.521,00 13.059.876,00 2.233.645,00 0,00 

    2.233.645,00 0,00 

 
 
По основ на облог од данок на имот од правни и физички лица Општина Прилеп има реално 
наплатливи побарувања во износ од 34.383.328,50  денари. Побарувањата кои се однесуваат за 
периодот пред стартот на децентрализацијата односно кога облогот и наплатата ја вршеше УЈП, по 
укажувањето на ДЗР на РМ,ги евидентиравме на конто- 128002- Сомнителни и спорни побарувања. 
Сомнителни и спорни побарувања од физички лица изнесуваат 13.891.064,00, додека сомнителните 
и спорните побарувања од данокот на имот од правни лица се воизнос од 2.887.540,00 денари. 
Поголемиот дел од овие побарувања е застарен и ненаплатив. Потребно е да се најде соодветно 
решение за отпис на ненаплативите побарувања од данокот на имот, посебно кај данокот на имот 
од правни лица кои во изминатиот период отишле во стечај или ликвидација,  со цел овој вид на 
побарувања реално да ја одразува активата во билансот на состојбата на Буџетот на ЕЛС-Општина 
Прилеп.  

Тип сметка: Буџетска сметка //  

            Конто: 1203,      ОБЛОГ ОД ДАНОК НА ИМОТ 

            
Бр. Партнери Должи Побарува САЛДО 

1   ОБЛОГ ОД ДАНОК НА ИМОТ (0257) 56.806.067,00 30.581.236,00 26.224.831,00 0,00 

2 
  ОБЛОГ ОД ДАНОК НА ИМОТ ОД ПРАВНИ ЛИЦА 
(0406) 

17.465.154,50 9.306.657,00 8.158.497,50 0,00 

  ВКУПНО 74.271.221,50 39.887.893,00 34.383.328,50 0,00 

    34.383.328,50 0,00 

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

Тип сметка: Буџетска сметка //  
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Конто: 1204,      НАПЛАТА ЗА ПРИСИЛНО ТУРКАЊЕ НА ОБЈЕКТИ 

            
Бр. Партнери Должи Побарува САЛДО 

1   АВРАМОСКИ РИСТО (0903948440024) 53.400,00 28.920,00 24.480,00 0,00 

2   ДАСКАЛОСКИ КИРО (2308956440035) 33.072,00   33.072,00 0,00 

3 
  ДИМЕСКИ БОЖИДАР- ПРИСИЛНО ТУРКАЊЕ 
(0322) 

41.531,00   41.531,00 0,00 

4   ЃОРЃИЕСКИ МАРКО (2505940440000) 97.768,00   97.768,00 0,00 

5   ЗЕРОСКИ СОТИР (1003949440039) 33.072,00   33.072,00 0,00 

6   ЗЗ МАРИОВО (0703962445013) 127.944,00   127.944,00 0,00 

7   ОПШТИНА-КРУШЕВО (555555) 174.000,00   174.000,00 0,00 

8   ОРДАН КУЗМАНОСКИ (0601950440027) 3.868,00   3.868,00 0,00 

9   РИКАЛОСКА ВЕРА-ПРИС.ТУРК. (2503945445008) 61.400,00   61.400,00 0,00 

10   СИЛЈАНОСКИ РИСТО-ПРИС.ТУРКАЊЕ (0324) 67.791,00   67.791,00 0,00 

11   ТОДОРОСКИ СПИРО (2711954440002) 64.696,00   64.696,00 0,00 

12 
  ТРАЈКОВСКИ ТОМИСЛАВ-ПРИС.ТУРК. 
(2603974440001) 

12.600,00   12.600,00 0,00 

13   ЦВЕТАНОСКИ КИРИЛ И НАДА (1605942440025) 33.072,00   33.072,00 0,00 

  

  ВКУПНО 804.214,00 28.920,00 775.294,00 0,00 

    775.294,00 0,00 

 
 
 
 
По основ на облог од Билборди , реклами , објави и оглас на јавни места , Општина Прилеп има 
побарувања во износ 2.717.097,00 денари. Во тек се судски и извршни постапки за наплата на овие 
побарувања.Согласно на Ослуката на Советот извршен е отпис на застарени и ненаплатливи 
побарувања во износ од 114.600,00 денари.   
 

Тип сметка: Буџетска сметка //  

            Конто: 1205,      БИЛБОРДИ РЕКЛАМИ ОБЈАВИ И ОГЛАСИ НА ЈАВНИ МЕСТА 

            
Бр. Партнери Должи Побарува САЛДО 

1   АКЦЕНТ МЕДИЈА ДООЕЛ (0125) 416.407,00 307.527,00 108.880,00 0,00 

2   БАНКА УНИ (0215) 9.919,00   9.919,00 0,00 

3   ВИКЕЛИ ДООЕЛ (4021991111443) 276.756,00 124.500,00 152.256,00 0,00 

4   КАЛАПЛАКАТ ДООЕЛ (4030006598090) 184.400,00 184.400,00 0,00 0,00 

5 
  ОБЛОГ ЗА БИЛБОРДИ,ИСТАКНУВАЊЕ РЕКЛАМИ 
И ОБЈАВИ (1205) 

287.712,00 225.373,00 62.339,00 0,00 

6   СИТИ МЕДИА ДООЕЛ (4021008505669) 43.750,00   43.750,00 0,00 

7   СКРИН МЕДИЈА ДОО (4028008505361) 2.639.953,00 300.000,00 2.339.953,00 0,00 

  

  ВКУПНО 3.858.897,00 1.141.800,00 2.717.097,00 0,00 

    2.717.097,00 0,00 
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По основ на облог од данок на промет на недвижности и права за 2018 година, Општина Прилеп има 
побарувања во износ од  315.983,50,00 денари,што се констатира од приложената спецификација: 
 

Тип сметка: Буџетска сметка //  

            Конто: 1206,      ОБЛОГ ОД ДАНОК НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖ. И ПРАВА 

            
Бр. Партнери Должи Побарува САЛДО 

1 
  ОБЛОГ НА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖ. И 
ПРАВА (0252) 

31.874.321,00 31.872.298,50 2.022,50 0,00 

2 
  ОБЛОГ ОД ДАНОК НАНАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК 
(0251) 

2.677.851,00 2.363.890,00 313.961,00 0,00 

  

  ВКУПНО 34.552.172,00 34.236.188,50 315.983,50 0,00 

    315.983,50 0,00 

 
 
 
 
По основ на облог од комунална такса - фирмарина Општина Прилеп има побарувања во износ од 
31.173.124,00 денари. Во текот на 2018 година Советот на ЕЛС Општина Прилеп донесе одлука со 
која се изврши отпис на застарени и ненаплатливи побарувања по основ на комунална такса за 
истакнување на фирми во износ од 95.055.215,00 денари, со цел доведување на побарувањата во 
Билансот на состојбата на на едно реално и наплатливо ниво.  
 
 

Тип сметка: Буџетска сметка //  
 

            Конто: 1207,      ОБЛОГ ОД КОМУНАЛНА ТАКСА- ФИРМАРИНА 

            
Бр. Партнери Должи Побарува САЛДО 

1 
  ОБЛОГ ОД КОМУНАЛНА ТАКСА - ФИРМАРИНИ 
(0253) 

139.114.782,00 107.941.658,00 31.173.124,00 0,00 

  

  ВКУПНО 139.114.782,00 107.941.658,00 31.173.124,00 0,00 

    31.173.124,00 0,00 

 
 
 
 
По основ на облог за користење на простор пред деловна просторија  Општина Прилеп има 
побарувања за 2018 година во износ од 2.156.207,00 денари , а се однесува на побарување од 
Комунална такса за користење на паркинзи со кои стопанисува ЈП за ПУП во износ од 2.156.207,00 
денари,додека кај облогот за користење на простор пред деловна просторија од правни лица имаме 
претплата во износ од 43.208,00 денари кои се прокнижани на соодветното конто 1280- Други 
побарувања.Притоа согласно Одлуката на Совето извршен е отпис на застарени и ненаплатливи 
побарувања во износ од 1.850.355,00 денари. 
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Тип сметка: Буџетска сметка //  

            Конто: 1208,      ОБЛОГ ЗА КОР.ПРОСТ.ПРЕД ДЕЛОВ.ПРОСТОР 

            
Бр. Партнери Должи Побарува САЛДО 

1   ЈП ЗА ПУП (4021004144432) 3.270.332,00 1.114.125,00 2.156.207,00 0,00 

2 
  ОБЛОГ ЗА КОРИСТЕЊЕ ПРОС.ПРЕД 
ДЕЛОВ.ПРОСТОР (0254) 

8.528.812,00 8.528.812,00 0,00 0,00 

  

  ВКУПНО 11.799.144,00 9.642.937,00 2.156.207,00 0,00 

    2.156.207,00 0,00 

 
 
 
По основ на облог за користење на музика во јавни локали Општина Прилеп има побарувања во 
износ од 573.240,00 денари. Во текот на 2018 година согласно на Одлуката на Советот извршен е 
отпис кај овие побарувања во износ од 1.677.750,00 денари со што сегашната состојба на 
побарувањата е реална и наплатлива во 2019  година.   
 

Тип сметка: Буџетска сметка //  

            Конто: 1209,      ОБЛОГ ЗА КОРИС.НА МУЗИКА ВО ЈАВНИ ЛОКАЛИ 

            
Бр. Партнери Должи Побарува САЛДО 

1 
  ОБЛОГ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА МУЗИКА ВО ЈАВ. 
ЛОКАЛИ (0255) 

2.541.240,00 1.968.000,00 573.240,00 0,00 

  

  ВКУПНО 2.541.240,00 1.968.000,00 573.240,00 0,00 

    573.240,00 0,00 

 
 
 

 
 



4. Извештај за реализација на инвестиционите програми, наменските, капиталните и блок-дотациите за делегирани 
надлежности 
 
 
Сектор:  ИНСПЕКТОРАТ 

 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ОД РЕАЛИЗИРАНА АКТИВНОСТ 
 

Извршител на активноста:    Сектор Инспекторат        2018 

 

 

 
 

 
Период за кој се однесува извештајот : од 01.01.2018  до 31.12.2018 
 
 
 
 
Сектор Инспекторат  
-Комунална Инспекција 
-Инспекција за животна средина 
-Градежна Инспекција 
-Сообраќајна Инспекција 
-Даночна Инспекција 
-Комунални редари 
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Р.б Име на актот Комунал
на 

Ж.сре-
дина 

Градеж-
на. 

Сообра-
ќај. 

Даноч-
на. 

Ком.ре-
дари 

Вкупно 

1 Извршени увиди на терен 179      179 

2 Записник од редовен надзор 3 76  177 61  317 

3 Записник од контролен надзор 48 110 17 160   335 

4 Записници од вонреден надзор 131 77 118    326 

5 Записници и покани за едукација 2 95     97 

6 Решенија 58 124 21 150 13  366 

7 Исклучувања  одземање на 
сообраќајна дозвола 

       

10 Записник за порамнување и 
покана за платен налог 

 15  25   40 

11 Барања од граѓани        
12 Жалби 1      1 

13 Поднесени барања за прекршочни 
пријави 

11   13   24 

14 Потврдени казни од Второстепена 
комисија 

       

15 Пресуди од Основен Суд         
16 Извршени срушувања   13    13 

17 Записници за општокорисна 
работа 

     4 4 

18 Извршена општокорисна работа      2 2 

19 Платени казни    7  3 10 

20 Барања за извршител        
21 Известувања        
22 Напишани мандатни казни од 50      207 207 
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евра 
23 Напишани мандатни казни од 150 

евра 
     4 1 

24 Подигнати скелиња од тротоар      186 186 

25 Исчистени депонии од улици, 
тротоари 

     84 84 

26 Отстранети хаварисани возила      72 72 

27 Регистрирани реклами      145 145 

28 Отстранети диво поставени 
реклами 

     86 86 

 

 
 
 
Постапка за работа: 
1.Редовен инспекциски надзор 
2.Контролен инспекциски надзор 
3.Вонреден инспекциски надзор 
           1. Редовниот инспекциски надзор е најавен надзор кој се врши врз основа на програмата за работа на 
инспекциската служба и опфаќа надзор над спроведувањето на законите и прописите донесени врз основа на 
законите. Службен весник на РМ, бр. 50 од 13.04.2010 година 11 од 19 (3)  
           2. Вонредниот инспекциски надзор е ненајавен надзор и се врши врз основа на иницијатива поднесена од 
државни органи, физички или правни лица, како и во случај на сомневање на инспекторот (по службена должност). 
(4) 
           3. Контролен инспекциски надзор се врши по истекот на рокот определен во инспекцискиот акт донесен од 
страна на инспекторот, при што инспекторот при утврдување на фактичката состојба ќе констатира дека субјектот на 
надзорот: - постапил по инспекцискиот акт во целост, - делумно постапил по инспекцискиот акт или - не постапил по 
инспекцискиот акт. 
 

Користени материјали/ресурси: 
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Возило, фотоапарат, компјутер, штампач, Закони и Правилници (општи и посебни) 
 

   
                                                 Сектор Инспекторат 
                                          
25/ 30- 11 
Датум 14.02.2019                   ___________________________                 

 



 
      
 

2. СЕКТОР ЗА ПРАВНИ, ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ И ОПШТИ РАБОТИ 

 
ПРЕДМЕТ:  Годишен извештај за работа на одделението за јавни набавки за период 01.01.2018 – 31.12.2018 

 

Согласно задолжението со арх.бр. 03-3677/13 од 12.10.2018 год за изготвување на годишен извештај, Ви го доставуваме следниот извештај 
од одделението за јавни набавки: 
 

1. Одделението за јавни набавки при ЕЛС Прилеп во периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 год има спроведено 78 постапки за јавни набавки 
согласно Годишниот план за јавни набавки за 2018год. Од вкупниот број на 78 објавени постапки, 11 постапки се повторени постапки, што значи 
дека во периодот од една година ЕЛС Прилеп има спроведено и завршено 67 постапки. Во посочениот период извршени се и 6 измени на 
годишниот план со што годишниот план за 2018год се состои од 96 постапки за јавни набавки и тоа: 

- Јавни набавки за стоки = 33 постапки 
- Јавни набавки за услуги = 45 постапки 
- Јавни набавки за работи = 18 постапки 

  Реализацијата на Годишниот план за 2018 год е следна: 
- Јавни набавки за стоки = 22 постапки или 67% 
- Јавни набавки за услуги = 36 постапки или 80% 
- Јавни набавки за работи = 9 постапки или 50% 

Вкупна реализација на годишен план за 2018 год е 67 постапки или 70%. 
 
Реализирани јавни набавки за стоки се: 
 

- Материјали за јавно осветлување и лед осветлување 
- Половно возило со рампа за специјална намена за превоз на деца со хендикеп 
- Опрема и специјална опрема за Центар на деца со церебрална парализа и сензорна соба 
- Набавка на огревни дрва за Основни и Средни училишта и ТППЕ 
- Набавка на Екстра лесно гориво за Основни и Средни училишта 
- Вертикална сигнализација – сообраќајни знаци 

 
 



 

 

 

 

 

28 

Реализирани јавни набавки за услуги се: 
 

- Одржување на семафоризирани раскрсници 
- Превозни услуги за Средно образование 
- Дезинсекција и дератизација на територија на ЕЛС Прилеп 
- Проектна документација за улици, патишта и мостови за ЕЛС Прилеп  
- Испитување на статичка состојба на северна трибина од градски стадион 
- Хоризонтална сигнализација – бележење на патишта и улици 
- Геомеханички елаборати за Спортски сали, Кејски и Потпорни зидови 
- Изработка и ревизија на урбанистички планови за с.Крстец и с.Оревоец 
- Идејно решение за партерно и хортикултурно уредување на речно корито на градска,,Оревоечка“ река 
- Идејно решение за театар на дел од дом на културата ,,Марко Цепенков“ 
- Проектна документација за изградба на улично осветлување за улици во ЕЛС Прилеп 

 
Реализирани јавни набавки за работи се: 
 

- Одржување, санирање и адаптација на улици и патишта(крпење на ударни дупки) 
- Рехабилитација и адаптација на улици и патишта 
- Изведба, реконструкција и рехабилитација на улици и патишта 
- Изградба ба играда и поплочување на дневен центар за лица со церебрална парализа 
- Ревитализација на постојни децки и спортски игралишта 
- Машинско и рачно чистење на диви депонии, канали и речни корита 
- Зимско одржување на улици и патишта 

 
 

2. Финансиска реализација на годишниот план за јавни набавки за 2018г. 
 

Годишниот план за јавни набавки вредносно изразено во денари со пресметан ДДВ изнесува 348.310.000,00 за сите предвидени 96 
постапки од кои: 
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- Јавни набавки за стоки = 83.740.000 денари 
- Јавни набавки за услуги = 92.470.000 денари 
- Јавни набавки за работи = 172.100.000 денари 

 
 
 
 
 
Финансиската реализација на годишниот план по тип на јавна набавка е: 

 
 

 

 Објавена 
вредност 

Вредност по 
договор 

% 
на објавена 
вредност 

Јавни набавки за стоки 36.614.577,00 28.918.093,00 
 

43 

Јавни набавки за 
услуги 

50.445.709,00 
 

39.060.748,00 
 

54 

Јавни набавки за 
работи 

77.299.999,00 
 

65.618.052,24 
 

45 

Вкупно 177.360.285,00 133.596.893,00 51 

*Процентот на објавена вредност го означува односот на објавената вредност со предвидената вредност за јавната набавка во годишниот план 
 

Напомена: Разликата која се појавува помеѓу објавената вредност и вредноста на договорот е како резултат на критериумот најниска цена и 
спроведената е-аукција согласно Законот за јавни набавки. 
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Образование - 

Во надлежност на Општина Прилеп има 16 училишта, од кои 11 се основни и 5 средни училишта со вкупно 38 објекти. Основни 
општински училишта се: Блаже Конески, Гоце Делчев, Кире Гаврилоски-Јане, Кочо Рацин, Климент Охридски, Добре Јованоски, Рампо 
Левката, Страшо Пинџур с.Мало Коњари, Круме Волнароски с.Тополчани и Кирил и Методиј с.Канатларци и основното општинско музичко 
училиште Ордан Михајлоски-Оцка. Средни училишта се: СОУ Гимназија Мирче Ацев, СОУ Орде Чопела, СОУ Ристе Ристески-Ричко, СОУ Ѓорче 
Петров и СОЕПТУ Кузман Јосифоски-Питу.  

 Бројот на вработени во училиштата на територијата на Општина Прилеп е повеќе од  1000, во оваа бројка спаѓаат наставниците, стручните 
соработници, техничката служба и помошниот персонал, вработени на неопределено и определено време.Ако ги погледнеме бројките на 
вработени ќе констатираме дека имаме незначително зголемување на бројот на наставници во основното образование што се должи на 
новите наставни планови и програми кои се воведуваат во основното образование и мало намалување на бројот на наставници во средното 
образование што пак се должи на намалување на бројот на запишани ученици во средните училишта. 

 Согласно законот за задолжително средно образование се организира превоз на учениците кои ги исполнуваат условите за 
користење на превоз односно оваа година бесплатен превоз користат околу 800 ученици кои доаѓаат од населените места и учат во прва, 
втора, трета или четврта година во средните училишта од Нашата Општина. Бесплатен превоз е обезбеден и за околу 800 ученици од градот 
кои имаат повеќе од 2,5км. од средното училиштето каде учат. Локалната самоуправа со сопствени средства продолжи да го реализира 
проектите за обезбедување на превоз за децата од две поодалечени населби и тоа Сточен Пазар и Жабино Маало до ООУ Рампо Левката и 
ООУ Климент Охридски каде бесплатен превоз користат преку 200 ученици како и обезбедување на топол оброк на децата со посебни 
потреби кои учат во ООУ Климент Охридски(50 деца). Во 2018година под покровителство на Советот на општината се реализираа и 
училишните општински лиги во повеќе спортови во машка и женска конкуренција.  

Беа реализирани и голем број на вонучилишни активности. традиционално се започна со новогодишните празници каде со свои 
точки се претставија дел од училиштата, потоа согласно годишната програма на 21 март кога е денот на екологијата се одржаа еколошки 
акции на повеќе локации. Имавме  прекрасна изложба на маски и цртежи со кои училиштата се претставија за карневалот за Прочка, додека 
на самиот карневал учествуваа со повеѓе од 20 групни маски при што и освоија голем број на награди во различни категории. Сите училишта 
во мај се претставија со училишни смотри.Исто така училиштата во соработка со МОН, невладини и дуги организации реализираа огромен 
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број на семинари и обуки од областа на образованието и информатичката технологија. Гледано во целост и нема случување во општината 
каде училиштата не само што се вклучени туку се и носители на активностите. 

Изминатата година наставата во училиштата се изведуваше без некои поголеми проблеми, текот на наставниот процес се одвиваше 
согласно наставните програми на наставниците и годишните програми на училиштата, како и согласно законот за основно и средно 
образование продолжува да се одвива процесот на самоевалуација од страна на училиштата, како и интегралната евалуација од страна на 
државниот просветен инспекторат. И на крајот да напоменеме дека училиштата учествуваа на голем број регионални, државни и 
меѓународни натпревари каде освоија голем број на награди. 
 

Култура-    
Во 2018 година се одржаа повеќе настани од областа на културата предвидени во годишната програма на Општина Прилеп, со 

што се даде голем придонес на збогатувањето на културниот живот во градот.  
Од програмата К4-културни манифестации и творештво со годишен буџет од 9.000.000,00 денари во 2018 потрошени се 

8.678.320,00 денари, односно 96, 43%, средства на      менети за институционална и финансиска подршка на културните установи и 
проекти од значење за Општината од областа на културата, музејското и библиотечното работење, галерии, културно наследство, 
фолклорот и обичаите, старите занаети и други културни вредности.  

Од богатата реализирана програма за негување на културното наследство и традицијата ги издвојуваме следните настани: 
Меѓународниот Карневал Прочка, настан од исклучително значење на Прилеп, кој го стави градот на светската карта на 

посакувани дестинации и карневалски градови.За овај настан се потрошија вкупно 1.500.000,00 денари, средства од општина Прилеп, 
вклучувајќи бина, озвучување, сместување и храна за учесниците, кои беа околу 300 гости од соседните држави со групни маски и 
200 гости од другите карневалски градови во Македонија, како и средства за културно-уметничка програма со настап на кловнови, 
жонглери, реклама и снимање на настанот. Исто така на здружението Прилепски Мечкари, партнер организатор, префрлени се 
средства во висина од 180.000,00 ден. наменети за парични награди на победничките маски. 

Мариовско- Мегленски културни средби се одржаа на 02 и 03 јуни во манастирот Св. Илија во близина на село Витолиште. 
Оваа средба е со над 30 годишна традиција и е од големо значење за македонците кои живеат на двата краја од границата. За овај 
настан се префрлија 50.000,00 на здружението организатор денари наменети за културно-уметничката програма, озвучување, храна и 
превоз за гостите.  

Фестивалотнанародниинструментии песни ПецеАтанасоскиеподдржан од Министерство за култура, а Општина Прилеп 
учествуваше со тоа што обезбеди озвучување за настапот на камената бина, како и80.000,00 денари средства на сметка на 
организаторот за покривање на дел од трошоците за сместување и храна на учесниците. 
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Театарскифестивал„ВојданЧернодрински„воЦентаротзакултураМаркоЦепенковподржанеодМинистерствотозакултуракакофес
тивалоднационалнозначење, а Општина Прилеп годинава ја даде својата финансискатаподдршка од 500.000,00 ден. 
Ворамкитенафестивалотпредприлепскатапубликасепретставијаповеќетеатрисоврвниостварувања. 

За Пиво фестивалот годинава се потрошија средства за дел од културно-забавната програма во висина од 2.500.000,00 денари, 
односно за дел од настапувачите на овај фестивал и тоа:370.200,00 денари заЦрвенајабука, 171.000,00 за ДаниДимитровска, 
46.692,00 за АлександраЈанева, 184.000,00 заАрбенШакири, 233.459,00 за ДаријоПанковски, 891.222,00 заКирилЏајковски, 102.833,00 
заЛиберобенд, 154.250,00 заНекстТајм, 171.000,00 заТониЗен и 34.278,00 за Фортисимобенд. 

Последниот викенд од месец август по шести пат се одржа Прилеп џез викенд, меѓународен фестивал на џезот, кој е дел од 
програмата за култура. На оваа манифестација настапија значајни музички имиња од светот на џезот и вкупно потрошени средства за 
изведувачите се во висина од околу 600.000,00 денари и тоа за настапите на:Деца лоших музичара ДЛМ  138.878,00, Фиерце 
55.372,00, ЈаковДренковски 24.720,00, Франческо Форнарели 104.157,00, Ле Балл Поури 104.157,00, Палетте Енсембле 41.664,00, 
Васил Хаџиманов Бенд 104.157,00 и Ѕордан Костов 55.372,00 денари.За ЗАМП-здружение за авторски права 40.000,00 денари, за бина 
и бинска опрема 350.000,00 денари, додека за сместување и храна околу 70.000,00.За снимање на настанот 60.000,00 денари. 

За одбележување на 11 Октомври, националниот празник Општина Прилеп одвои средствата предвидени за бина, озвучување 
180.000,00 денари, огномет 262.412,00 и за културно-забавна програма. Тоа се средства во висина од околу 500.000,00 денари. 

Одбележувањето на 3. Ноември–Ден на ослободувањето на Прилеп беше проследено со свечена седница во големата сала на 
центарот за култура Марко Цепенков. За овај настан се обезбедува: плакети, цвеќе, снимање и сликање на настанот, покни за 
учесниците, како и подарок за првонаградениот. После седницата се одржа коктел посветен на добитниците на наградите. За 3 
Ноември општина Прилеп одвои средства во висина од 250.000,00 ден.  

Вочест на Св. Никола Патрониот празник на градот оваа година локалната самоуправа го поддржа домаќинот со свое 
озвучување и обезбеди цртани икони за домаќинот и за идниот домаќин. Тоа се средства во висина од 50.000,00 ден. 

За дочекот на 2019 година, за набавка на украси за центарот на градот се потрошија средства во висина од 830.000,00 денари, 
додека за дочекот, кога на отворена бина настапија повеќе прилепски изведувачи, Општина Прилеп потроши околу 500.000,00 
денари захонорарите за музичарите и останатите уметници учесници во програмата. 

Покрај овие наведени настани, локалната самоуправа на Општина Прилеп го поддржа фестивалот Со Марко на улица со 
средства наменети за озвучување 114.872,00 денари,подржува и други фестивали и манифестации кои се од значење за општината, 
настани со спортски карактер кои се од туристичко значење на општината, како Болдеринг натпреварите, Мотокрос натпреварите, 
настаните поврзани со планинскиот велосипедизам, Ултра маратонот и други, концерти на КУД, концерти на класична музика, а го 
помага и издаваштвото и промоциите на книги, како и финансиска поддршка на проекти на здруженија кои работат во областа на 
културата. 
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Од програмата КА, културни манифестации и творештво, за изградба на споменициво 2018 година не беа предвидени 
финансиски средства. 
     
Изработил:    
СнежанаРистеска- 
Советник за култура 

                             Раководител на одделение за јавни дејности 
                               Марјан Матракоски 

 

 
Предмет:  Годишен извештај за реализирани програми и проекти за 2018 година на Одделението  за локален економски развој и 

прекугранична соработка 

Ви го доставувм годишниот извештај за реализирани програми и проекти на Одделението за Локален економски развој и прекугранична соработка за 

2018 год. 

И. Имплементација на проекти  и активности 

1. Проект „Маркови Кули – Заштита и делување” -  ЕУ ИПА фондови, потпроект напроектот на УНДП „Управување со заштитени подрачја”, 

Проектот беше подготвен и аплициран во декември 2017 год. и потоа одобрен за финансирање. 

Вредност на проектот: Грант 4.993.630,00 МКД + Непарично и парично кофинансирање во износ од  812.000,00 (плати на вработени во Општина Прилеп, 

изработка на основен проект од ЈП за ПУП и набавка на податоци од Агенција за катастар) 
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Статус: Проектот е во фаза на спроведување (во тек), нема прфрлање на финансиски средства на сметка на општината, сите набавки се вршат од страна 

на УНДП. 

2. Проект „Дневен центар за лица со церебрална парализа” - финансиран од МТСП и буџет на Општина Прилеп 

Вредност на проектот: 4.000.000,00 МКД 

Проектот беше аплициран во декември 2017 год. и потоа одобрен за финансирање. 

Статус: Проектот е завршен  

3. Проект „Изработка на урбанистички планови за селата Ореовец и Крстец” – финансиран од Биро за регионален развој на РМ и буџет на Општина 

Прилеп 

Вредност на проектот според апликација: 1.153.125,00 МКД 

По јавна набавка, вкупно: 501.228,60 денари од кои 50% се учество на Општина Прилеп 

ДЕЛ 1: ,,Изработка на урбанистички планови (с.Крстец и с. Оревоец)” од договор за јавна набавка бр. 29/2018 во вредност од 436.623,60 денари со ДДВ  

ДЕЛ 2: ,,Ревизија на урбанистички планови (с.Крстец и с. Оревоец)” од договор за јавна набавка бр. 29/2018 во вредност од 64.605,00 денари  со ДДВ  

Статус: Проектот е во фаза на спроведување (во тек) 
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4. Повик за Јавни работи на АВРМ за ангажирање на 10 лица, во период до 22 дена по лице за мерки за заштита на животна средина (чистење на диви 

депонии, итн)  - аплициран во јуни 2018 

Вредност на проектот: 89.200,00 МКД 

Статус: Проектот е завршен 

5. Програмата Општинско-корисна работа на УНДП за ангажирање на 15 лица за период од 6-9 месеци. – аплициран во јули 2018 

Вредност на проектот:  810.000,00 МКД за 2018-2019 

Статус: Проектот е во фаза на спроведување со времетраење од септември 2018 до февруари-март 2019 година 

Преку оваа програма ангажирани се 15 невработени лица во 2 институции: Детски градинки, и Дневен центар „Ѕуница”. 

Буџет за 2018 година: 495.000 ден.  

Буџет за 2019 година (01.01.-31.03.2019): 315.000 ден.  

Во март 2018 заврши претходниот проект од оваа програма 

- Програмата за Општинско корисна работа на УНДП за 2017 – проектот беше аплициран во август 2017 година, а започна со реализација во октомври 

2017 година. Преку проектот беа ангажирани 15 невработени лица за период од 6 месеци (од октомври 2017 до март 2018 година) 

Вкупен буџет на проектот: 558.000 ден. 
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6. Проект „Социјална мобилност” – финансиран од буџетот на Општина Прилеп. Овој проект ќе го придонесе кон подобрување на општинските 

активности за обезбедување на социјални услуги за ранливите групи, обезбедување соработка со институциите преку механизми за градење капацитети, 

менторство и организациски развој, така што ќе бидат опфатени активности кои ќе ги задоволат потребите на крајните корисници. Крајни корисници: 

ранливи групи кои имаат потреба од социјални услуги и сите граѓани на Општина Прилеп.  

Вредност на проектот: 550.000,00 МКД 

7. Проект “Реконструкција на дел од општинскиот пат Л6001955 25 Прилеп - с. Селце” - ЕУ-ИПА грантови за рурална инфраструктура имплементирани од 

страна на Светска банка - МСИП проект 

Општина Прилеп доби грант за подобрување на руралната инфраструктура, апликацијата беше одобрена во текот на 2017 год. 

Градежните работи се завршени во ноември 2018.  

Рокот за завршување на сите административни процедури и финансиски исплати со МСИП канцеларијата во Министерство за финансии е до 31.03.2019 

година 

6,088,859,51 ден. исплатено во 2018 год. 

8. Проект „Тематска мрежа за одржлива енергија на прекуграничните локални власти – ЕНЕРГЅНЕТ” 

Финализирање на исплатите и тоа по основ на поврат на финансиски средства и 15% кофинансирање од страна на Општина Прилеп како партнер во овој 

проект во вкупен износ од 1.919.948,00 ден. е направено во февруари 2018 год.   
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Поврат на финанскиски средства за 15 % кофинансирање во износ од 741.763,00 ден. од страна на Министерството за локална самоуправа како 

национално кофинансирање преку Општина Велес како водечки партнер е направен во декември 2018 год.  

Статус: Проектот е завршен 

9. Проект „Прилепско езеро – нови авантури, нови можности”  

Одобрен проект од ЛРЦП (туризам) - Светска банка и ИПА фондови, аплициран на вториот повик (8 август 2018 год.) 

- Известуавање за одобрен проект од 12.11.2018 год. 
- Вкупен буџет 51.453.720,00 МКД  (во 2019 година)   
- Учество на Општина Прилеп во паричен износ од 5.531.246,00 МКД (во текот на 2019 година) 
- Непаричен придонес на општината   643.200,00 МКД       
Времетраење на проектот 12 месеци 

Се очекува потпишување на договор. 

10. Направено е усогласување на стандардот за управување со квалитет ИСО 9001:2015, извршено е усогласување на документацијата, направена е 

надворешен аудит и добен е сертификат за задоволување на барањата на стандардот.  

Надворешен аудит – 30.000 ден. 

Усогласување на документација – 16.000 ден. 

Интерен аудит – 9.000 ден.  
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11. Програма за енергетска ефикасност на општина Прилеп и Акциски план за 2018. Програмата е со времетраење од 3 години, одобрена од страна на 

Агенција за енергетика на РМ и усвоена од страна на Советот на општина Прилеп 

Активности кои произлегуваат од програмата: 

- Набавка на ефикасни автобуси во јавниот транспорт.  
- Изработка на основен и идеен проект за гасификација. Проектот за гасификација е промовиран пред стопанските субјекти и јавните претпријатија 

од градот. За потрбите на овој проект ажурирана е базата на стопански субјекти во Прилеп и формирана е база од пополнетите формулари: 
енергетска картица и топлински трансформации, објавен е јавен повик за пополнување на прашалник кој е потребен за изработка на техничката 
документација и остварени се контакти со стопанските субјекти во насока на обезбедување на потребните податоци. 

12. Урбана ревизија. Започнат е процес на изработка на алатка наречена урбана ревизија во општина Прилеп по терк на Светска банка, со кој се 

идентификуваат потребите на граѓаните од основните општински услуги. Со овој процес се прави опсежен преглед на можностите и потребите и се 

дефинира рамка за реализација на проекти кои се од круцијално значење за граѓаните на општина Прилеп.  

Статус: Програмата е во фаза на изработка 

13. Поддршка и организација на настани од областа на алтернативниот туризам и екологијата. 

14. Учество на инфо денови и работилници за различни повици за доставување на предлог проектни апликации, реализирани работни средби со бизнис 

сектор, НВО, претставници на централната власт, јавни институции, фондови и агенци, учество во проектни активности и сл. 

15. Регионален развој и соработка со Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион 
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- Кофинансирање на Центар за развој на пелагониски плански регион согласно Законот за рамномерен регионален развој и Одлуките на совет – по 13 

ден. по жител.  

За 2018 год. исплатено е кофинансирање во износ од 997.984,00 ден. 

- Проект за набавка на теренско противпожарно возило и противпожарна опрема – финансиран од Бирото за регионален развој аплициран преку 

Центарот за развој на Пелагониски плански регион 

Вредност на проектот: 112.000,00 ЕУР 

Статус: Проектот е во фаза на спроведување (во тек) 

- Проект за подобрување на општинското работење – Грант за центрите за развој на планските региони (Пелагониски плански регион) 

Систематско решение на кучињата скитници во Пелагонискиот регион, воспоставување на човечки пристап за благосостојбата на кучињата скитници и 

промоција на почиста и побезбедна животна средина во урбаните и руралните области на Пелагонија. Изработка на студија на ниво на Пелагонија, како 

и изработка на техничка документација за изградба на регионален центар за кучиња скитници. 

Вредност на проектот: 2.029.500,00 МКД 

Статус: Проектот е во фаза на спроведување  
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- Проект за „Подобрување на амбиентот и привлечноста на Старата Чаршија Прилеп” во рамки на проектот „Имплементација на Студија за развој на 

Пелагонија како дестинација за авантуристички туризам – Пелагонија создадена за авантура” -  аплициран од Центарот за развој на Пелагониски плански 

регион, поднесен до Единицата за спроведување на проектот (ЕСП): Проект за локална и регионална конкурентност (ПЛРК), спроведуван од Кабинетот на 

Заменик Претседателот на Владата задолжен за економски прашања и координација на економските ресори (КЗПВРМ), под надзор од Светска банка 

групација, а финансиски поддржан од Европската унија (ИПА 2 компонента) 

Вредност на проектот: 22.000.000 МКД 

Статус: Проектот НЕ е одобрен. 

- Проект „Означување на културни и природни знаменитости во рурални средини во Општина Прилеп” - со кој се аплицира од страна на Центарот за 

развој на пелагониски плански регион  во рамки на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година за Мерка 323 Зачувување и 

унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја 

Вредност на проектот: 5.700.875,00 МКД 

Статус: Проектот е аплициран и се чека на одлука 

 

Раководител на Одделение за ЛЕР и прекугранична соработка 

Винета Иваноска 



 

 

 

 

 

41 

___________________ 

 
 
 

 

           И З В Е Ш Т А Ј 

За реализација на програмата за уредување на земјиштето на подрачјето на општина Прилеп - Секторот за урбанизам, 
комунални работи и заштита на животната средина 

за 2018 година 
 

 СЕКТОРОТ ЗА УРБАНИЗАМ , КОМУНАЛНИ РАБОТИ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, програмата и своите активности ја 
реализираше преку четирите одделенија: 
1.ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА  УРБАНИЗАМ  И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА,  
2.ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА  КОМУНАЛНИ РАБОТИ,  
3.ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА  ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ И  
4.ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА УПРАВУВАЊЕ, РАСПОЛАГАЊЕ, АДМИНИСТРИРАЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕДВИЖНИОТ ИМОТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНАТА  преку 
следните програми: 

F10  УРБАНИСТИЧКО  ПЛАНИРАЊЕ И  УРЕДУВАЊЕ  НА  ПРОСТОРОТ         
J00  ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА  
ЈЗ0   ЈАВНО  ОСВЕТЛУВАЊЕ  
Ј60  ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ОПШТИНСКИ ПАТИШТА И УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ НА СООБРАЌАЈ 
Ј80  ДРУГИ  КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 
ЈА0  ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ 
ЈD0  ИЗГРАДБА  И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОПШТИНСКИ ПАТИШТА И УЛИЦИ   
JG0  ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ 
JI   ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ  И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ 
JL   ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 
ЈN  УРБАНА ОПРЕМА 
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Сите постапки и активности на одделенијата прикажани се во овој сублимиран извештај според погоре наведениот редослед: 

1.Годишен извештај за реализирани активности на Одделението за урбанизам и заштита на животната средина, за 2018 година. 

Во Одделението за урбанизам и заштита на животната средина, согласно работите и работните задачи кои се извршуваат во истото, 
во 2018 година постапувајќи по поднесени барања се реализирани и завршени: 
-Одобренија за градење – 55 
-Одобренија за реконструкција, адаптација, пренамена- 15 
-Решенија за градење – 10 
- Одобренија за отстранување на објект - 4 
-Изводи од урбанистички планови- 169 
-Идеен проект- 5 
-Одобренија за подготвителни работи- 1 
-Решенија за промена на инвеститор - 10 
-Решенија за измена во тек на градба - 10 
-Елаборати за животна средина - 18 
-Запишување на градба во АКН- 52 
-Предбележување и прибележување во АКН- 31 
-Електронско ажурирање на бесправно изградени објекти -655 
-Изложување на КП во АКН-107 
-Решенија за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти- 354 
-Урбанистичка согласност за бесправно изградени објекти- 988 
-Заклучок за утврдување надоместок за бесправно изградени објекти - 988 
- Потврди за адреса- 2045 
-Потврди за градежен реон- 172 

  Донесени  урбанистички планови, урбанистичко планска и одобрена проектна документација и основни проекти: 

1. Нов нисконапонски кабелски извод низ КП бр.524 и бр.4634 и поставување на нови кабелски разводени ормари и мерен разводен ормар на КП 
бр.4634 (КО Варош) – Општина Прилеп 
2. Проект за Инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: Нов 0.4 kV кабелски извод од ТС „Обнова“ 10/0.4 kV по КП бр.8503/7, бр.24004/1 и 
бр.1174 и поставување на два кабелски разводни ормари и еден мерен разводен ормар на КП бр.24004/1 и бр.1174; КО Прилеп – Општина Прилеп 
3. Проект за инфраструктура за изградба на мост над Градска река во Прилеп 
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4. Проект за Инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: Нов среднонапонски кабел за напојување на ТС „БИМФУД“ 10/0.4 kV низ КП 
бр.4867/1, бр.3931/2, бр.3930 и бр.3928 (КО Прилеп) – Општина Прилеп 
5. ПИ-Нов нисконапонски кабелски извод низ КП бр.524 и бр.4634 и поставување на нови кабелски разводени ормари и мерен разводен ормар на КП 
бр.4634 (КО Варош) – Општина Прилеп 
6. ПИ - за изградба на пристапна улица во КО Беровци на дел од кп 1032, дел од кп 1029 и дел од кп 1140 – општина Прилеп 
7. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА за изградба на велосипедска патека во функција на развивање авантуристички туризам 
8. Снабдување со електрична енергија на бунарско подрачје за водоснабдителен систем на ТИРЗ Прилеп, од мерно разводен ормар (МРО кое се 
наоѓа во бунарска зона) до трафостаница во с.Беровци, Прилеп 
9. Снабдување со електрична енергија на бунарско подрачје за водоснабдителен систем на ТИРЗ Прилеп, од мерно разводен ормар (МРО кое се 
наоѓа во бунарска зона) до трафостаница во с.Беровци, Прилеп 
10. Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за изградба на CH 10(20)Kv надземен вод со трафостаница ТС 10(20)/0.4Кв во КО 
Присад, КО Дабница, Општина Прилеп и КО Небрегово, Општина Долнени 
11. Проект за 10(20) kV кабелски приклучен вод и ТС 10(20)/0,4 kV во КО Старо Лагово – Општина Прилеп 
12. Проект за 10(20) kV кабелски приклучен вод и ТС 10(20)/0,4 kV во КО Старо Лагово – Општина Прилеп 
13. ПИ - ЕВН - корзо и пијана вода 
14. Проект за Инфраструктура за линиска инфраструктурна градба:Поставување на разводени и мерни ормари за електрична енергија –КП 24174/1 , 
24205 и 23556/1 во м.в Крбло КО Прилеп. 
15. Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: Нов 0.4 kVкабелски извод од ТС „Нат - Ел“ 10/0.4 kV по КП бр.1804/1 и покрај 
регионалниот пат Р-1303,Прилеп - Македонски Брод (КП бр.4614), поставување на кабелски разводен ормари мерен разводен ормар на КП бр.4614 КО 
Варош. 

16. Проект за инфраструктура за изградба на линиски ифраструктурен објект за поврзување на резервоар  
17. АУП за формирање на ГП 5 (спојување на двете постојни ГП 5.1 и ГП 5.2) во ДУП за УАЕ 1, УБ 1.1-дел пренумериран согласно ГУП 2013-2023 во ЧЕТВРТ 1, БЛОК 
1.3, на КП 2016, КО Варош, Општина Прилеп. 
 18. АУП за формирање на ГП 51.1 и ГП 51.2 (препарцелација на постојна ГП 51) во ДУП за УБ 11.01 и УБ 11.05(типски), пренумериран согласно ГУП 
2013-2023 во ЧЕТВРТ 8, БЛОК 8.5 во Прилеп на КП 9554; КО Прилеп, Општина Прилеп 
19. (Одобрување на АУП со Потврда за заверка, број 66-7354/3 од 03.07.2018 година) АУП ЗА ИНДУСТРИСКИ КОМПЛЕКС НА ГРАДБИ ВО Г.П.5 1,2,3 СО 
НАМЕНА Г2 – ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА – ИНДУСТРИСКИ КОМПЛЕКС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АПАРАТИ ЗА ДОМАЌИНСТВО ВО БЛОК 5 – ТИРЗ ПРИЛЕП, ВО 
АРХИТЕКТОНСКО - УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА Г.П. 5 1,2,3 ВО ТИРЗ ПРИЛЕП, К.О. АЛИНЦИ – ОПШТИНА ПРИЛЕП 
20. АУП за промена на граници на ГП од ДУП за УАЕ 8-дел, измени и дополнувања, со намена А1-станбена куќа на КП 18948, КО Прилеп, Општина 
Прилеп 
 21. АУП за препарцелација-спојување на две градежни парцели во една-ГП 11.3 и ГП 11.4 во ДУП за УАЕ 19, УБ 19/3-дел „Металец“ на КП 23858/7 и 
КП 23858/8, КО Прилеп Општина Прилеп 
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22. АУП за препарцелација и формирање на нови градежни парцели  ГП 168.1 И ГП 168.2 од ГП 168 од  ДУП за УАЕ 1, УБ 1.04, Општина Прилеп 
23. АУП за објекти за лесна и незагадувачка индустрија и доградба и надградба на производно-управна зграда на Г.П. бр. 1, К.П. бр. 2996/1 и К.П. бр. 
2998/1, м.в. “Разлеиште”, К.О. Варош, општина Прилеп 
24. АУП за препарцелација и формирање на нови градежни парцели  ГП 1.1 И ГП 1.2 ОД ГП 1 формирана со ЛУПД за АВТО СЕРВИС на КП 529 КО 
Селце, Општина Прилеп 
25. УПВНМ за туристичко - рекреативен центар во КО Дабница, Општина Прилеп 
26. Конфи Ангел - изработка на ДУП за четврт 10, блок 10.3 (стар УЕ19, УБ 19.09, плански опфат 2) 
27. Основен проект за реконструкција на објект за Центар за церебрална парализа. 
28. Основен проект за реконструкција на инфраструктура за Гимназија ,,Мирче Ацев“. 
 

2.Годишен извештај за реализирани активности на Одделението комунални работи, за 2018 година. 
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 JG0 - ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ  
- Проект за утврдување парцела за истражни работи на Бунар во н. м. Канатларци; 
                                                                                                                                                                  

 JIO - ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ  И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ      

I. ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ - Согласно јавна набавка (оглас бр. 32/2018) 

1. Проекти за  инфраструктура:   
                                                                            
За АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА:   

- Нов ободен канал под Маркови Кули ( за траса од 4,00км) – во фаза на изработка; 

За ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА                                                                                                                                           - Нарачана само позицијата ,, Делници за 
Фекална канализација на поедини улици низ градот- 800м.   

- Аплицирано според Оглас на МЖС и Просторно планирање со предмет барање за ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА   за Локални 
канализациски системи за населените места:  Селце,Тополчани,Галичани, Ново Лагово и Кадино Село; 

   2. Основни проекти  :  
     
    За АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 
- Во тек е изработката на Основни проекти за локациите од  Проектите за инфраструктура, опишани  во  точка 1. 
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  - Проектната документација за ,,Нов ободен канал под Маркови Кули,, за траса од  800м,, е готова во работна верзија, но не е ревидирана,. 

За ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА:  
  Нарачани проекти за следните локации:                                                                                   
-Индустриска зона Прилеп-2  УЕ 8.02 (Сточно Пазариште) и                                                   
-Делници за Фекална    канализација на поедини улици низ градот- 800  м.                                                                                                    

II.  ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ  И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ : 

-Во тек е реализација на втората етапа од Мрежа за ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА во   ЈУЖНИОТ ДЕЛ  од нас. м. ГОЛЕМО КОЊАРИ (донација на ЕБ преку 
набавка спроведена од МТВ на РМ). 

Во текот на 2018 година извршено е ПРИМОПРЕДАВАЊЕ на РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ (изградени со донација):                                                                                                        
Донација на ЕБ преку набавка спроведена од МТВ на РМ:                                                            

-Мрежа за ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА со пречистителна станица во СЕВЕРНИОТ ДЕЛ   од нас. м. ГОЛЕМО КОЊАРИ (прва етапа),                                                                                                   
-Мрежа за ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА со пречистителна станица во нас.м.КАНАТЛАРЦИ 

 Донација и  реализација од страна на  ЕБ :  
-КАНАЛИЗАЦИСКА МРЕЖА –РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДБА во две етапи 
 ( низ примарни и секундрани улици ) во град Прилеп, (19. 02.2019 година) 
   

ЕЛЕКТРИКА 

 ЈЗ0   ЈАВНО  ОСВЕТЛУВАЊЕ  
- Ситен инвентар,алат и други материјали за одржување  како и  поправки и одржување на опремата е реализирано тековно и тоа:                                                          
- направени 4373 интервенции на светилките во селата и градот;  
-поставени  се 224  нови сијалични места; 
-заменети се 4149 светилки и  
-извршено е замена на оштетени 10 дрвени и 3 метални столба.  
  

 ЈА0   ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ 
  Изработка на проекти за линиска инфраструктура и основни проекти од областа на јавното осветлување.  
- Во тек е изработка на проекти за вкупно 9 нови локации со вкупна должина од околу 2750 метри  

Реконструкција на објекти во енергетиката - реконструкција на јавно осветлување - замена и вградување во постојни светилки на светилки со лед 
диоди. 
-  Заменети се вкупно 277 плочки со лед диоди во постојните светилки. 
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 ЈIА    ИЗВЕДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ -  Кејски ѕидови и минор корито на  Градска река (горен и 
долен тек) ,  
- Изработена е  ажурирана геодетска подлога за цела должина на реката во опфат на ГУП за град Прилеп од страна на ,,ГПС Премер,, Прилеп; 
- Порачана e изработка на геомеханичи истражни работи за цела должина на реката, согласно изготвената ажурирана геодетска подлога, во тек е 
изработка на елаборати од страна на ,,Геинг Кребс Унд Кифер,, од Скопје; 
- Во тек е изготвување на спецификација за проектирање на кејски зидови потребна за објавување на тендер. 

 ЈLА    ИЗГРАДБА НА ПОТПОРНИ ЅИДОВИ 
-  Изработени се ажурирани геодетски подлоги за четири локации за потпрони зидови, од страна на,, ГПС Премер,, Прилеп; 
- Изработени се Елаборати за геомеханички испитувања за четири локации за потпорни зидови, согласно ажурираната геодетска подлога, од 
страна на ,,Геотехника Нова,, ДООЕЛ Скопје и 
- Порачана е изработка на проекти за изградба на потпорни зидови за четири локации во град Прилеп до ЈП ПУП Прилеп – во тек е изработката. 

 ЈNO    УРБАНА ОПРЕМА 
Изготвена е спецификација за набавка на урбана опрема (клупи, корпи за отпадоци, држачи за велосипеди), и доставена до Одделение за јавни 

набавки; 
 

ПРЕДМЕТИ ОД УРБАНА ОПРЕМА - ОДОБРЕНИЈА 
Вкупно примени предмети.............................................................. 327 
 
-Предмети за користење на простор пред деловен објект............ 147 
-Предмети за користење на простор пред угостителски објекти... 75 
-Предмети за користење на јавна површина-плоштад.................... 33 
-Предмети за поставување на реклама.............................................. 44 
-Предмети за поставување на витрини............................................... 1 
-Останати  повлечени и одбијани предмети известувања............... 27 
 
Издадени Одобренија :  
 
-За користење на простор пред деловен простот........................... 114 
-За користење на простор пред угостителски објект....................... 60 
-За користење на јавна површина...................................................... 24 
-За поставување на реклама................................................................ 23 
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-Предмети за поставување на витрини ..............................…............  1 

 

3.Годишен извештај за реализирани активности на Одделението за општински патишта и улици, за 2018 година. 
Ј60 – Одржување и заштита на општински патишта и улици и регулирање на режимот на сообраќај 
ЈD0 – Изградба и реконструкција на општински патишта и улици 
 

Во текот на 2018 година во склоп на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Прилеп и подпрограмата ЈD0 – 
Изградба, реконструкција и рехабилитација на улици и општински патишта, беа извршени повеќе активности од доменот на 
реконструкција,рехабилитација, изведување и одржување на патната мрежа во општината.  
 Во текот на 2018 год. во општина Прилеп беа  асфалтирани следните улици и патишта : 
-Улица ,,Кеј 1-ви Мај,, од крстосување со улица ,,К. Јосифоски,, до крстосување со улица ,,Димо Наредникот,, 
-Улица ,,Кеј 9-ти Септември,, и крак, од крстосување со ул. ,,Димо Наредникот,,-низводно 
-Улица ,,Кеј Бранко Секулоски,, од крстосување со ул. ,,Васко карангелески,, до крстосување со ул. ,,Јоска Јорданоски,, 
-Општински пат кон н.м. Селце 
-Улица ,,Архимедова,,-крак 
-Улица ,,Блаже Иваноски,, - краци 
-Улица ,,Ножот,, - краци 
-Улица ,,Кеј 1-ви Мај,, од крстосување со ул. ,,Цане Илиески,, до крстосување со ул. ,,Ј. Јорданоски,,-крак 
-Улица ,,Дабничка,, - дел 
-Улица ,,Иљо Попадинец,, - краци 
-Улица ,,Јоска Јорданоски,, од крстосување со ул. ,,Бранко Секулоски,, до крстосување со ул. ,,Цена Оџоска,, 
-Улица ,, Наум Наумоски,, дел 
-Улица ,,Февруарски поход,, од крстосување со ул. ,,Ј. Јордданоски,, до крстосување со ул.,,Борка Спиркоски,, 
-Улица ,,Борка Спиркоски,, 
-Улица ,,Ладо Лапецот,, од крстосување со ул.,,Браќа Миладиновци,, до крстосување со ул. ,,Егејска,, 
-Улица ,,Ристе Секирчанец,, од крстосување со ул. ,,Егејска,, до крстосување со ул. ,,Сотка Џигиџик,, 
-Улица ,,Андон Слабејко,, 
-Улица ,,Браќа Нунески,,-крак 
-Улица ,,Трајко тарцан,, 
-Улица ,,Вера Циривири,,-дел 
-Улица ,,11-ти Октомври,,-дел 
-Улица ,,Ѓорче Петров,, 
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-Улица ,,Мирче Ацев,, -дел 
-Улица ,,Борка Влачарот,, 

Во текот на 2018 година беше реконструирана, асфалтирана и рехабилитирана патна мрежа  во Општината со должина поголема од 9 000м. 
Подобрување на патната инфраструктура се изврши со поставување на тампонски носив слој од толченик на повеќе од 35 000 м2 патна мрежа, 

како во градот така и во повеќе населени места во општината.  
 Во текот на 2018 год. во општина Прилеп беа тампонирани следните улиците :  
-Улица ,,Цане Кузманоски,,-краци 
-Улица ,,Љубе Грујоски,,-краци 
-Улица ,,Дабничка,,-краци 
-Улица ,,Беровска,,-краци 
-Улица ,,Киро Базеркоски,, 
-Улица ,,Кресненско востание,, 
-Улици во н.м. Мало Коњари 
-Улици во н.м. Кадино село 
-Улици во н.м. Големо коњари 
-Улици во н.м. Мажучиште 
-Улици во н.м. Галичани 
-Улици во н.м. Ново Лагово и др. 

На повеќе улици во градот на тротоарите беа поставени бехатон плочки. 
 

Во текот на 2018 година реализирана е и подпрограмата Ј60 – одржување на општински патишта и улици и регулирање на режимот на 
сообраќај. 

Од аспект на одржување на улиците и патиштата во Општината, во повеќе наврати се изврши корекција, санирање и асфалтирање на ударни 
дупки, прокопи и сл., чистење на одводни канавки, интервентно планирање, валирање и тампонирање на критични места и др., на улици и патишта во 
општина Прилеп. 

Во текот на 2018 година работено е во континуитет према потребите, во текот на целата година, хоризонтално и вертикално обележување на 
улиците согласно тендерските договори. Вкупните вложени средства се обезбедени од ЕЛС Прилеп. 

Тековно низ годината согласно барањата и потребите, вршено е издавање на дозволи за посебен линиски превоз, возни редови за посебен 
општински линиски превоз , лиценци за такси превоз и изводи од лиценци за такси возила. 

Во текот на зимската сезона на почетокот на годината односно во периодот од 01.01.2018 год. до 15.03.2018 година, од страна на тендерски 
избраниот извршител на работите е интервенирано и се чистени како улиците во градот така и патиштата до населените места во Општината и е 
извршувано постојано дежурство од страна на службата за зимско одржување, согласно годишната оперативна програма за организирање и 
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функционирање на зимската служба на подрачјето на општина Прилеп.  Од 15.11.2018год. до 31.12.2018 година во тек на новата сезона за зимско 
одржување се работеше по истиот начин со дежурства и интервенции. 

 
 

4.Годишен извештај за реализирани активности на Одделението управување, располагање, администрирање, евиденција на 
недвижниот имот во сопственост на општината. за 2018 година 

 
                  -Обука и полагање испит за стекнување со овластување за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија. 
 
 
 

- Извештај за недвижен имот во сопственост на Општина Прилеп 
 

- Предмети во постапка – хартиена и електронска форма 354 

- Решени предмети 50 

- Запишани предмети во катастар со надворешен договор 2 

    

- Предмети во постапка со надворешен договор 2018г.  37 

- Решени предмети со надворешен договор 2018г. 11 

    

- Предмети во постапка  - електронски 2018г. 125 

- Решени предмети електронски 38 

    

- Изводи од детален урбанистички план 115 

    

- Водење регистар на пристигнати барања за отуѓување на    градежно 
земјиште 137 

    

- Барање за имотен лист  34 

- Барање за историјат 5 
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- Предмети во постапка на раскинување 8 

- Предмет за размена на градежно земјиште 1 

 

- Известување и информирање на странки за постапките за постапување со градежно земјиште. 
 
 
 
 
 
 

                                          ОВЛАСТЕН ПОТПИСНИК 
Помошник раководител  

на сектор за урбанизам, комунални работи и  
заштита на животната средина 

27.02.2019год.                                                                                                Милан Јованоски 
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Годишен Извештај за работа на ТППЕ- Прилеп 
 
 
 
Жито (Т) СЛП   ИГ   ВК 0 

Сточна храна СЛП   ИГ   ВК 0 

Огревно дрво (м3) СЛП   ИГ   ВК 0 

Друго СЛП   ИГ   ВК 0 

ВКУПНО СЛП 0 ИГ 0 ВК 0 

 
 
 
 
 
 

      

 

18. Време на настанување, пристигнување, локализација и ликвидација на пожарите 

 
              

                

        18.1. Време на настанување 

  

Број на пожари 

 

        06:00 - 14:00 СЛП 8 ИГ 122 ВК 130 

14:00 - 20:00 СЛП 10 ИГ 177 ВК 187 

20:00 - 06:00 СЛП 13 ИГ 97 ВК 110 

ВКУПНО СЛП 31 ИГ 396 ВК 427 
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        18.2. Време на 
пристигнување 

  

Број на пожари 

 

        5 мин СЛП 2 ИГ 118 ВК 120 

6 - 10 мин СЛП 12 ИГ 169 ВК 181 

11 - 15 мин СЛП 1 ИГ 25 ВК 26 

> 15 мин во град СЛП   ИГ 6 ВК 6 

> 15 мин вон град СЛП 7 ИГ 87 ВК 94 

ВКУПНО СЛП 22 ИГ 405 ВК 427 

                

                

        18.3. Време на 
локализирање 

  

Број на пожари 

 

        5 мин СЛП 2 ИГ 93 ВК 95 

6 - 15 мин СЛП 6 ИГ 110 ВК 116 

16 - 30 мин СЛП 11 ИГ 75 ВК 86 

> 30мин на отворен простор СЛП   ИГ 93 ВК 93 

> 30мин на градежни објекти СЛП 4 ИГ 33 ВК 37 

ВКУПНО СЛП 23 ИГ 404 ВК 427 

                

                

        18.4. Време на ликвидирање 

  

Број на пожари 

 

        до 1 час СЛП 8 ИГ 244 ВК 252 
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1 до 2 часа СЛП 9 ИГ 100 ВК 109 

> 2 часа на градежни објекти СЛП 6 ИГ 15 ВК 21 

> 2 часа наотворен простор СЛП   ИГ 45 ВК 45 

ВКУПНО СЛП 23 ИГ 404 ВК 427 

        

        

        

        

        
19. Учество на ПП возила, пожарникари и други учесници во гасењето на 

пожарите 

        

        19.1. Противпожарни возила 

  

Број на пожари 

 

        Со 1 ПП возило СЛП 12 ИГ 358 ВК 370 

Со 2 ПП возилa СЛП 6 ИГ 42 ВК 48 

Со 3 ПП возилa СЛП 2 ИГ 4 ВК 6 

Со 4 ПП возилa СЛП 2 ИГ   ВК 2 

Со 5 ПП возилa СЛП 1 ИГ   ВК 1 

> 5  ПП возилa СЛП   ИГ   ВК 0 

ВКУПНО СЛП 23 ИГ 404 ВК 427 

        

        19.2. Број на пожарникари 

  

Број на пожари 

 

        До 3 пожарникари СЛП 7 ИГ 347 ВК 354 

Од 4 - 7 пожарникари СЛП 15 ИГ 56 ВК 71 

Од 8 - 12 пожарникари СЛП 1 ИГ 1 ВК 2 
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> 12 пожарникари во град СЛП   ИГ   ВК 0 

> 12 пожарникари вон град СЛП   ИГ   ВК 0 

ВКУПНО СЛП 23 ИГ 404 ВК 427 

        

        19.3. Други учесници 

  

Број на пожари 

 

        Граѓани СЛП 75 ИГ 239 ВК 314 

Полиција СЛП 70 ИГ 266 ВК 336 

Припадници на ДЗС СЛП   ИГ   ВК 0 

АРМ СЛП   ИГ   ВК 0 

Работници од шумско СЛП   ИГ 20 ВК 20 

Работници од др. претпријатија СЛП 27 ИГ 190 ВК 217 

ВКУПНО СЛП 172 ИГ 715 ВК 887 

        

        

        20. Пријава за пожари ВКУПНО 427 

 21. Техницки интервенции ВКУПНО 48 

 22. Експлозии ВКУПНО   

 23. Лажни пријави  ВКУПНО 26 

 24. Интервенции во соседна општина ВКУПНО   

 25. ТППЕ не интервенирала на пожар ВКУПНО 1 

 26. Други активности ВКУПНО 55 

 

   

ВКУПНО 557 
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абела бр. 19 Технички интервенции 

           

           

Бр 
Вид на техничка 

интервенција 
Бр. На тех. 

интер. 

Учесници 
Времетраење на 

интервенција 

ПП 
возила 

Пожарникари 
Др. 

учесници 
До 1 
час 

Од 1 до 
2 часа 

Над 2 
часа 

1 

Интервенција во 
услови на 
сообраќајни 
несреќи 

15 15 52 177 5 6 4 

2 
Испумпување на 
вода од поплавени 
простории 

15 15 30 7 4 5 3 

3 

Спасување на луѓе 
од височини или 
вадење од 
длабочини 

5 5 13 36 5     

4 
Отворање на 
заклучени објекти 

6 6 18 16 6,15     

5 

Обезбедување, 
санирање на 
состојби после 
несреќи 

              

6 
Акциденти со 
опасни материи 

              

7 
Осветлување на 
терен 

              

8 Друго 7 7 15 19 5 1 1 
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9 ВКУПНО 48 48 128 255 25,2 12 8 

           

           

           

           Табела бр. 20 - Други активности на ТППЕ 

           

           
Бр. 

Други 
активности 

Бр. На активности ПП возила Пожарникари 
Време на ангажман во 

часови 

1 
Обезбедување 
спортски 
натпревари 

22 22 105 124,45 

2 
Обезбедување 
ојекти и друго 

11 16 46 66,5 

3 Носење вода 21 21 35 44 

4 
Др. активности 
и услуги 

1 1 4 0,5 

5 ВКУПНО 55 60 190 235,45 
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10. Месечна динамика на бројот на појавените пожари 

                 Јануари  
Февруар

и 
Март Април Мај Јуни Јули Август 

Септемвр
и 

Октомвр
и 

Ноемвр
и 

Декемвр
и 

ВКУПНО 

Лисјари       1       1         2 

Мешани                 1 1     2 

Четинари     1           1 2     4 

Шикари                         0 

Вкупно шуми 0 0 1 1 0 0 0 1 2 3 0 0 8 

Стрништа                 32 41 24   97 

Житарици                         0 

Овоштарници                         0 

Лозја                 1       1 

Ливади       1                 1 

Пасишта                         0 
Вкупно 

земјоделски 
површини 

0 0 0 1 0 0 0 0 33 41 24 0 99 

Депонии 5 5 3 1   4 1 3 9 3 4 10 48 

Останато 1 2 1 1   3 2 2       2 14 

Вкупно депонии 
и останато 

6 7 4 2 0 7 3 5 9 3 4 12 62 

Вкупно отворен 
простор 

6 7 5 4 0 7 3 6 44 47 28 12 169 

Објекти 32 30 26 9 12 13 14 10 13 25 15 32 231 

Сообраќајни 
средства 

1 3 2 3 2 2 2 3 4 1 2 2 27 

Останати 
пожари 

33 33 28 12 14 15 16 13 17 26 17 34 258 

ВКУПНО 39 40 33 16 14 22 19 19 61 73 45 46 427 
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11. Месечна динамика на бројот на опожарени површини во хектари 

                 Јануари  Февруари Март Април Мај Јуни Јули Август Септември Октомври Ноември Декември ВКУПНО 

Лисјари       5       2         7 

Мешани                 50 20     70 

Четинари     0,08           1 23     24,08 

Шикари                         0 

Вкупно шуми 0 0 0,08 5 0 0 0 2 51 43 0 0 101,08 

Стрништа                 61,99 259,891 38,0257   359,907 

Житарици                         0 

Овоштарници                         0 

Лозја                 0,5       0,5 

Ливади       1                 1 

Пасишта                         0 
Вкупно 

земјоделски 
површини 

0 0 0 1 0 0 0 0 62,49 259,891 38,0257 0 361,407 

Депонии 0,005 0,005 0,003 0,001   0,103 0,005 0,073 0,2005 0,002 0,705 0,005 1,1075 

Останато 0,5 1,7 0,1 0,005   0,032 0,3 0,05       0,021 2,708 
ВКУПНО 

депонии и 
останато 

0,505 1,705 0,103 0,006 0 0,135 0,305 0,123 0,2005 0,002 0,705 0,026 3,8155 

ВКУПНО 0,505 1,705 0,183 6,006 0 0,135 0,305 2,123 113,691 302,893 38,7307 0,026 466,302 
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Големина на опожарената површина 

  < 1 
1 - 
5 

5 - 
25 

25 - 50 50 - 100 100 - 250 250 - 500 250 - 500 500 - 1000 1000-1500 2000-3000 > 3000 ВКУПНО 

Лисјари   1 1                   2 

Мешани       2                 2 

Четинари 1 1   2                 4 

Шикари                         0 

Вкупно шуми 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

Стрништа 62 28 4 2 1               97 

Житарици                         0 

Овоштарници                         0 

Лозја 1                       1 

Ливади   1                     1 

Пасишта                         0 

Вкупно земјоделски 
површини 

63 29 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 99 

Депонии 48                       48 

Останато 14                       14 

ВКУПНО депонии и 
останато 

62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 

ВКУПНО 126 31 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 169 
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13. Споредбени показатели за бројот на настанати пожари според месечната динамика на настанување 

                            

  

Јануар
и 

Февруа
р 

Март Април Мај Јуни Јули Август 
Септе

м 
Октом Ноем Декем ВКУПНО 

17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 

Лисјари       2   2     1             10 1                 14 2 

Мешани           4   2           2   15   6 1   1         29 2 

Четинари     1   2 1             3   2     1   2         8 4 

Шикари       1   1                   3   2               7 0 

Вкупно шуми 0 0 4 0 9 1 2 1 0 0 0 0 5 0 30 1 8 2 0 3 0 0 0 0 58 8 

Стрништа                             8   2 32 2 
4
1 

  
2
4 

    12 97 

Житарици                                                 0 0 

Овоштарници                                                 0 0 

Лозја                                     1             0 1 

Ливади       4   7   1 1     1   4   7                   24 1 

Пасишта     3   8   3       1   2   4                   21 0 
Вкупно 
земјоделски 
површини 

0 0 7 0 
1
5 

0 4 1 0 0 2 0 6 0 19 0 2 33 2 
4
1 

0 
2
4 

0 0 57 99 

Депонии   3 5 3 5 9 3 5 1 2   3 4 3 1 11 3 6 9 3 3   4   
1
0 

48 48 

Останато 2 1 11 2 8 1 2 1 2   4 3 
2
0 

2 31 2 13   8   2     2 103 14 

ВКУПНО депонии 
и останато 

5 6 14 7 
1
7 

4 7 2 4 0 7 7 
2
3 

3 42 5 19 9 
1
1 

3 2 4 0 
1
2 

151 62 

Вкупно отворен 
простор 5 6 25 7 

4
1 

5 
1
3 

4 4 0 9 7 
3
4 

3 91 6 29 44 
1
3 

4
7 

2 
2
8 

0 
1
2 

266 169 

Објекти 47 32 35 30 
3
1 

2
6 

1
8 

9 9 
1
2 

1
0 

1
3 

1
4 

1
4 

10 
1
0 

11 13 
1
1 

2
5 

1
2 

1
5 

2
9 

3
2 

237 231 
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Сообраќајни 
средства 

2 1 3 3 4 2 4 3 2 2 1 2 2 2 3 3 1 4 2 1 2 2 3 2 29 27 

Останати 
пожари 

49 33 38 33 
3
5 

2
8 

2
2 

1
2 

1
1 

1
4 

1
1 

1
5 

1
6 

1
6 

13 
1
3 

12 17 
1
3 

2
6 

1
4 

1
7 

3
2 

3
4 

266 258 

ВКУПНО 54 39 63 40 
7
6 

3
3 

3
5 

1
6 

1
5 

1
4 

2
0 

2
2 

5
0 

1
9 

104 
1
9 

41 61 
2
6 

7
3 

1
6 

4
5 

3
2 

4
6 

532 427 

                                                        

  

Прилеп: 

               

Командир на ТППЕ 

  

   

Ваш број: 
 

              

Николоски 
Методија 

  

   

Наш број: 
 

                     



 
 

ГОДИШЕН   ИЗВЕШТАЈ  ЗА  РЕАЛИЗИРАНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ЈОУДГ” НАША ИДНИНА”- ПРИЛЕП ВО 
ТЕКОТ НА 2018 ГОДИНА 

 
 
 
           ЈОУДГ “Наша иднина”- Прилеп содржините ги реализира врз основа на анализите врз согледувањата на програмските 
документи, во кои се вградени покрај стручно – научните сознанија за интелектуални потенцијали и потреби на децата од 9 месеци  
до 5 години и 8 -  месечна возраст и деца на возраст од поаѓање во училиште до 10 години. 
 
           Активностите се реализираат врз :  
- Програмата за рано учење и развој (Сл.весник на РМ бр.46/14) и 

- Законот за заштита на децата (Сл.весник на РМ бр.23/13) И неговите измени И дополнувања (Сл.весник 
на РМ бр. 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16). 

 

           Функционална дејност на ЈОУДГ ,,Наша иднина” Прилеп 

    Реализацијата на функционалната дејност условува постоење на здрав, сигурен и пријатен престој 
(внатрешен и надворешен), флексибилен и стимулативен простор. 

Функционалната дејност се извршува во 4 – Објекти кои се наменски и тоа : ,,Гоце Делчев”, ,,Мирче 
Ацев”, ,,Тризла” и ,,Бончејца” чиј што проектиран капацитет е 1100 деца. ,,Пере Тошев” со капацитет за 
згрижување на 60 деца. Отворена е нова градинка во други просторни услови во О.У “Рампо Лефката” со 
капацитет од 120 деца од 2 до 6годишна возраст. Исто така, во текот на 2018 во други просторни услови во 
с. “Беровци” с. “Канатларци” с.”Мало Коњари” и с.”Тополчани”.           

Вкупен број на вработени кои се вклучени во дејноста изнесуваше 146 во декември 2018.  
           Наменските дотации кои за 2018 година изнесуваат 44.981.817.00. Тие финансиски средства се строго 
наменски користени и тоа за:  

- 401 Основни плати                                                                   28.341.764,00 

 -402 Придонеси за социјално осигурување                          10.483.833.00         
 -421 Комунални услуги                                                                3.220.856.00 

-423 Материјали и ситен инвентар                                             1.168.322.00 

-424 Поправка и тек. одрж.                                                                     1.524.135.00 

-426 Други тековни расходи                                                                        51.489.00 

 -464 Отпремнини за пензија                                                                     191.418.00 

За активна реализација на целокупната воспитно – образовна – згрижувачка дејност во која спаѓа 
целовитоста на организациона поставеност на дејноста од аспект на подмирување на потребите на децата 
од најмалата возраст за прифаќање во здрава и исполнета средина, организиран простор за мирување и 
задоволување  на основните потреби за исхрана и правилен психо – физички развој на секое дете 
поединечно (задоволување на неговите индивидуални потреби). Создавање на просторни, хигиенски и 
материјални услови кои ќе го заменат детскиот дом во кој поголем дел од денот престојуваат децата од 
предучилишна возраст. 

Трошоците за обезбедување на наведените потреби се подмируваат од сопствените средства и тоа : 
- Приходи од децата, месечна партиципација во износ од 1.490,00 денари, под претпоставка дека сите 

запишани деца континуирано престојуваат без отстапување и намалување на износот. 
                Во 2018 година остварени се сопствени средства по основ приходи 

- 723111     Приходи од децата                                    16.060.005,00 

- 723911     Приходи од кирија                                          101.190,00 

- 723111/2  Приходи од минати год.                              2.850.887,00 

- 723911/2  Приходи од англиски јазик                             30.000 .00 

- 723111/1  Други вонредни приходи                               115.297.00 

                                                                                        --------------------------                                                                                                              
                                                               Вкупно:               19.157.379.00 
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 Најголем дел од приходните средства се искористени за прехрамбени продукти според нормативите 
укажани од Министерството за труд и социјална политика, но и во следните расходи : 
- 420 Патни и  дневни расходи                                               5.565.00 

- 421 Комунални услуги                                                            1.698.107.00 

-  423 Материјали                                                                        8.112.662.00 

-  423110  Канцелариски материјали                                            272.181.00 

  - 423120   Списанија                                                                         62.200.00 

 -  423410      Прехрамбени производи                                       6.512.752.00 

  -423310      Униформи                                                                    40.651.00 

  -  423710      Средства за хигиена                                                 273.698.00 

  - 423810       Ситен инвентар                                                          477.893.00 

   -423830       Резервни деловои                                                                      0 

  - 423999      Други  материјали                                                   473.287.00 

   
  Во наведените износи се сублимирани  покрај канцелариските материјали за административна 
работа, набавка на нагледно дидактички материјали, материјали за активности, аудио визуелни помагала, 
детски списанија и литература, сликовници, стручна литература и други наменски помагала како досија, 
дневници, евидентни книги итн. 
 Во текот на 2018 година, набавени се масички 65 детски креветчина 60 столчина 600.Направена е 
ограда за да можат децата да играат во безбедни услови во “Пере Тошев” и настрешници 2 во “Рампо 
Лефката”.Поставена е според Законот за секоја установа поголема од 30 вработени во 5 градинки апарати за 
редовност и камери 3 и две агенции за обезбедување на децата и објектите.  
Направени се пристапни рампи за инвалидски колички во сите објекти. 
Во “Бончејца”направена е за прв пат ботаничка градина од 1500м2 и со заеднички сили на сите вработени се 
насади и одгледа зеленчук за сите градинки а децата сиот вишок сто го имаја го донираја на старскиот дом 
во Прилеп . 
Добијана е донација од “Ик банка” и “Охридска банка” на: бира,столици,регали и 2 клими,а во “Бончејца” 
донирана е ПВЦ дограма за 2000 евра за 5 занимални и од” Ротари клубот”и “Микросам”донирана е ПВЦ 
дограма за цела “Мирче Ацев”градинка. 
 

 424             Тековно рутинско одржување                                1.288.204.00   
Од кои дел се искористени за:    
424110 Поправка и сервисирање на леки                                  124.778.00  
424210 Одржување на згради                                                         36.703.00 

424220Услуги за обезбедување                                                       15.576.00                                  
 424440-Поправкаи оджување на машини                                    948.039.00                                                                             
  424420 Поправка и одржување на софтвер и хардвер            155.108.00 

424510 Одржување на зелени површини                                        8.000.00 

 

        
Во текот на 2018 година молерисани се целосно два објекти ,,Мирче Ацев” и , во ,,Бончејца” и фасада на” 
Мирче Ацев”. 
 

425       Договорни услуги                                                             768.555.00 

Искористени во расходи и тоа : 
425250 Осигурување на недвижнини                                          20.102.00 

425260 Осигурување на моторни возила                                      8.838.00 

425310 Правни услуги                                                                    34.030.00 

425360 Плаќање по судски решенија                                            4.020.00 

425420 Примарна здр.заштита                                                   337.811.00 

425640 Изработка на прос. и урб план.                                       54.398.00 
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 425990 Други дог. услуги                                                             309.356.00 

Според Законот за здраствена заштита задолжителни се санитарни прегледи на сите вработени - еднаш 
годишно, а вработените кои се во контакт со припремата и дистрибуирање на исхраната  - двапати 
годишно,  како и договорни услуги за превентивна здраствена заштита за ДДД. 

Други договорни услуги – расходите паѓаат на трошоците : 
- Надоместоците на договорни работници, кои произлегуваат од специфичноста на дејноста (згрижување 

на најмалата популација) при неопходни потреби за замена на оправдано одсутен работник , зголемен 
обем на работа кој ги надминува нормативите по бројност за воспитно – образовно– згрижувачка 
дејност.  

      Тука  се искалкулирани и правните услуги околу неподмирување на трошоците за партиципација на 
децата како и Осигурување на Објектите од неповолни хаварии.  
  
426Други тековни расходи                                                     607.384.00 

       Останатите оперативни расходи се користени по потреба за оперативни трансфери во работата. 
-Нашите побарувања од деца – родители се во износ од 4.213.947.00 денари а обврските спрема 
добавувачите се  во износ од 435.268.50 денари и истите најверојатно ќе бидат измирени во месец 01- 2019 
година. 

 

 

 
Сметководител 

Орце Тодоровски 

_________________ 

  

 

ВД Директор 

Бети Спиркоска 

                                                                                                                 _________________________ 
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 Бр.______________ 
 
 __________2019год.                                       ДО 
    
                              ОПШТИНА ПРИЛЕП 
                             Сектор за финансии  
                  Прилеп 
 
 
Предмет:Доставување на годишен извештај за  2018 год. 
  Ваш бр.15-569/6од 13.02.2019 
 
Согласно Законот за финансирање на локалната самоурава ,во прилог 
Ви доставуваме  Годишен извештај за реализирани програми и проекти во  ЈОУ Дом за стари лица 
„К.К.Платник” Прилеп. 
Со почит, 
              
  
 
                                                 ЈОУ Дом за стари лица 
В. Петровска 

З. Синадиноска                                                                      “Киро Крстески-Платник” Прилеп 
                                                                                                         В.Д. Директор 
                                                                                   Дипл.правн..Мики Крстев 
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Годишен извештај на Домот за стари лица 
за 2018 година 

 
 
 Домот за стари лица “ Киро Крстески-Платник” Прилеп, е јавна општинска установа од областа на 
социјалната заштита, со основна дејност обезбедување на сместување, исхрана, помош и нега,  културно 
забавни активности, работно-рекреативни активности, услуги од социјални потреби и други услуги на 
старите лица, зависно од потребите, психофизичките способности и барањата на корисниците. 
 Покрај основната дејност Домот во текот на годината, обезбедува прифаќање и времено сместување 
на возрасни лица, кои заради разни околности се нашле надвор од местото на живеење, без средства за 
живот или се без постојано сместување, се до нивното враќање во сопственото семејство или сместување во 
друга установа за социјална заштита. 
 Вкупната површина со која располага Домот е 10.688м2 од кои 4.038м2 
под објект и 6.650м2 дворно место и економија. 
 Капацитетот на Домот е 151 легло (од кои 51 легло во новиот дел) и 100  легла во стариот дел од 
објектот,во кој се сместени  корисници од повеќе општини во Македонија. Во моментов во Домот има 
сместено 137корисници.  
 Вкупниот број на вработени е 43, од кои 26 примаат плата од Буџетот на РМ,а останатите 17 
вработени се финансираат од сопствената сметката на Домот-самофинансирачки активности. 
 Финансирањето на Домот се врши преку наменски дотации од буџет   и самофинансирачки 
активности.  
 Во 2018 година се реализираше проектот “Народни кујни за лица со социјален ризи”финансиран од 
МТСП-Скопје,преку МЦСР- Прилеп. Средствата за овој проект се уплаќаат на сметка самофинансирачки 
активности 787-16. 
 Блок дотации од буџет за 2018 година,изнесуваат вкупно приходи  
 = 14.385.613.денари , кои се потрошени за: 
 - плати,надоместоци и придонеси од плати  .......5.896.082. ден. 
 - плати....................4.303.870.ден 
 - придонеси ...........1.592.212. ден. 
 
 - комунални услуги..................................................2.649.000,00 ден. 
   
 -електрична енергија...........425.593.ден 
 -водовод и канализација.....134.234.ден. 
 -ѓубретарина......................... 79.173.ден. 

-затоплување  .................. 2.100.000. ден 
  
 - материјали и ситен инвентар...................................5.794.215. ден. -прехрамбени артикли           
3.730.268 .ден.  
 -лекови                                        327.951. ден. 
          -ср-ва  за хигиена                    1.735.996. ден. 

 
 -разни трансфери.....................................................................46.316. ден. 
 
 
 Сметка на самофинансирачки активности со  вкупен приход  за 2018 година од=14.131.059. денари и 
тоа: 
 
 - приходи од проект Народна кујна                              2.382.816. ден. 
 - приходи од сместување.............................................. 11.620.942.  “ 
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 - други средства на солидарност................................        72.940.  “ 
 - приходи од минати години.......................................     414.922.  “ 
 -Останати неданочни приходи...................................         11.271. “ 
  Од приходите од сметката на самофинансирачки активноси се потрошени 12.378.244. денари 
за: 
 - плати,надоместоци и придонеси од плата.................5.382.248. ден. 
 
  - плати.................3.926.741. 
  - придонеси.........1.455.507. 
 -патни и дневни расходи........................................................12.710 ден. 
 
 - комунални услуги............................................................ 2.103.919.  “ 
  

- електрична енергија..............  443.607.ден 
-водововод и канализација.......446.907. “ 
-ѓубретарина..............................189.642.” 
-други ком.услуги-погребни......74.250.” 
-течни горива нафта..................721.171.” 
-пошта..........................................17.970.” 
-телефон и телефакс....................34.024.” 
-др.трошоци за комуникац.........35.160.” 
-горива и масла...........................110.594.” 
-регистрац.на мотор.возила........21.674.” 
-транспорт на стоки........................ 
-транспорт на луѓе......................  8.925.” 

 
 - материјали.......................................................................3.155.444.  “ 

-Канцелариски материјали.....................106.605.ден 
-списанија и весници.............................    41.815. “ 
-униформи за вработени............................49.834.” 
-обувки за вработни.................................   41.148.” 
-постелнина................................................. 

  -прехрамбени продукти .....................        2.268.964.ден 
  -лекови.....................................................       247.310.” 
  -средства за хигиена...............................       331.785.” 

-ситен и нвентар........................................         6.500.” 
  - други материјали..................................         61.213.” 
 -поправка и тековно одржување........................ 398.684.  “  
  - договорни услуги.................................................905.687 “ 
 - други тековни расходи........................................341.072  “ 
 -купување на опрема и материјали.....................78.480.  “ 
 

Во 2018 година продолжи со работа проектот “Народни кујни за лица со социјални проблеми” кој се 
спроведува во Домот и со овој проект им се дава услуга на 100 лица со социјален ризик, еден топол оброк 
по лице.  
 Блок дотации од Општина Прилеп за 2018 година , 0 денари. 
   
 

Одговорен сметководител : В. Петровска                                                      В.Д. Директор 

Финансов контролор: З. Синадиноска                                                             Дипл.правн..Мики Крстев          
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ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА  БОРКА ТАЛЕСКИ  ПРИЛЕП 
 

ФИНАНСИСКИ  ИЗВЕШТАЈ 
 

ЗА СМЕТКАТА НА СОПСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ 756010914878715  
ЗА 2018 ГОДИНА 

  1.ВКУПЕН ПРИХОД       580.635,00 
      -Салдо состојба од минатата година      21.063,00 
      -Приходи од членарини      511.220,00 
      -Приходи од презентации        25.500,00 
     - Приходи од кафемат          4.200,00 
      -Приходи од надокнада на штета од Сава Осигурување     18.652,00 
2. Расходи за службени патувања                                                        760,00 
3.Комунални услуги,греење,комуникација и транспорт       87.719,00 
     -Струја            3.361,00 
     -Вода            2.458,00 
     -Комуналии           7.496,00 
     -Пошта            2.342,00 
     -телефонски услуги,интернет      43.732,00 
     -Транспорт на стоки          2.500,00 
     -Транспорт на луѓе                                                     25.830,00 
4. Материјали и ситен инвентар              140.571,00 
     -Канцелариски материјали         1.003,00 
     -Весници, списанија,литература              135.100,00 
    -Други материјали           4.468,00 
5. Одржување на опремата       67.960,00 
    -одржување на опремата                 67.960,00 
6. Договорни услуги        78.310,00 
    -Банкарска провизија          1.715,00 
    -Други договорни услуги        68.550,00 
    -персонален данок од услуги        8.045,00 
7. други тековни расходи       22.964,00 
    -објавување на оглас за јавна  набавка           708,00 
    -други оперативни расходи       20.043,00 
   -достава на з.с. до Централен регистар       2.100,00 
   -камата за ненавремена плата(Декември 2017)                            113,00 
 
 
Финансиски резултат   1-(2+3+4+5+6+7)  580.635-(760+87719+140571+ 
67960+78310+22964) =    182.351,00  денари за пренос во наредна година.                         
 
 
 
 Сметководител 
 Милан Петрески 
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ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА  БОРКА ТАЛЕСКИ ПРИЛЕП 

ФИНАНСИСКИ   ИЗВЕШТАЈ 
ЗА БУЏЕТСКАТА СМЕТКА-БЛОК ДОТАЦИЈА 756010914890310   

ЗА 2018 ГОДИНА                                         
1.  ВКУПЕН ПРИХОД –БЛОК ДОТАЦИЈА Е.Л.С.  ПРИЛЕП      8.996.157,00 ден. 

 
2. Бруто плати (просечен бр. на вработени 17)                    5.706.792,00 

-Нето плати                            3.901.529,00 
-Персонален данок од плати          264.256,00 
-Придонес за ПИОМ       1.027.342,00 
-Придонес за здравство           416.634,00 
-Дополнителен приднес за здравство          28.530,00 
-Придонес за вработување            68.501,00 

     3.    Комунални услуги,греење,комуникација и транс.      1.571.325,00 
           -Струја             596.922,00 
           -Вода                23.062,00 
 -Комуналии               41.228,00 
 -Нафта за греење           606.616,00 
 -Потенски услуги                3.827,00 
           -Телефонски услуги-интернет         102.321,00 
           -Други трошоци за комукикација             3.528,00 
          - Транспорт на стоки                         2.500,00 
           - Транспорт на луѓе          191.321,00 
     4.     Материјали ситен инвентар         819.075,00  
           - Канцелариски материјали            30.906,00 
 - Весници, списаниа,литература        752.291,00 
           - Материјали за хигиена            15.016,00 
          - Други материјали            20.862,00  
     5.     ОДРЖУВАЊЕ НА ОПРЕМА         380.000,00  
         - Дезинфекција и дератизација              3.000,00 
        - Одржување на опремата         377.000,00 
           6.     ДОГОВОРНИ УСЛУГИ         344.965,00 
         - Осигурување недвижности и права          52.846,00 
         - Адвокатски услуги            56.720,00 
         - Копирање,печатење и издавање          62.085,00 
        - Други договорни услуги          155.900,00 
        - Персонален данок за договорни услуги         17.414,00 

    7.     ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ        174.000,00 
       - Членарини во домашни организации                                          5.000,00 
       - Расходи за репрезентација           28.270,00 
       - Семинари и конференции           16.720,00 
       - Огласи за јавни набавки               2.124,00 
       - Други оперативни расходи         118.428,00 
       - Камати за ненавремено плаќање на плати                                 1.358,00 
       - достава на звршна сметка до Централ регис.                             2.100,00 
ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ=  О  1-(2+3+4+5+6+7) 
 
 
        Сметководител 
                                                                                                                    Милан Петрески 
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      ЕЛС ПРИЛЕП 

Буџетски корисник  

Бр. _____________ 
_________________ 

Место и датум  

 

С у б ј е к т   Општина Прилеп 

РКБ број  

Место:Прилеп Дата:21.02.2019 

 
ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ РЕВИЗИИ И АКТИВНОСТИТЕ НА ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА ЗА 2018 

ГОДИНА1 
 

I. ОПШТ ДЕЛ 

 

1.ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ 

1.1 Одговорно лице - раководител на субјектот: Илија Јованоски 

1.2 Адреса на субјектот: "Прилепски Бранители" бр.1 

Користење средства од Европската Унија 

1.3 Субјектот користи средства од Европската Унија, односно учествува во системот на 
управување и спроведување на програмите на Европската Унија?  

X 

1.4 Ако одговорот на претходното прашање е ДА - наведете во која програма на Европската Унија:/ 

2. ПОДАТОЦИ ЗА ЕДИНИЦАТА ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА И ВНАТРЕШНИТЕ РЕВИЗОРИ 

2.1 Внатрешната ревизија е правно воспоставена? Да  X            

2.2 Внатрешната ревизија е воспоставена на еден од следните начини: 
а) хнезависна единица за внатрешна ревизија која директно одговара на раководителот на субјектот 

склучен меѓу раководителите на    двата субјекти.  
т на овластени внатрешни ревизори  

а) Основни податоци кога ЕВР
2
 е основана во субјектот  Март 2008 година 

Наведете го називот, бројот и датумот на актот со кој е основана: Одлука за организацијата, делокругот и начинот на 
извршување на задачите на општинската администрација на Општина Прилеп, бр.07-677/7 од 14.03.2008 

Назив на единицата за внатрешна ревизија Одделение за внатрешна ревизија 

Име и презиме на раководителот на единицата за 
внатрешна ревизија 

/ 

Телефон:048/401-721 Е-mail:/ 

б) Основни податоци кога внатрешната ревизија во 
субјектот е организирана со ангажирање на внатрешен 
ревизор/и од ЕВР од друг субјект од јавниот сектор врз 
основа на склучен договор  

/ 

Субјект со кој е склучен договор / 

Број и дата на склучување/раскинување на договорот Склучен на: 
Бр. / 

Раскинат на: 
Бр./ 

Назив на ангажираната ЕВР / 

                                                 
1
 Внесете ја годината за која се однесува годишниот извештај  

2
 Единица за внатрешна ревизија  
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Име на ревизорот/ревизорите кои ја вршат ревизијата 
согласно склучениот договор  

/ 
/ 
........ 

Телефон:/ Е-mail:/ 

в)  Основни податоци кога внатрешната ревизија во 
субјектот е организирана со ангажирање на ревизор/и 
наведени во регистарот на овластените внатрешни 
ревизори 

 
 
/ 
 

Број и дата на склучување/раскинување на договорот Склучен на:  
Бр./ 

Раскинат на: 
Бр./ 

Име и презиме на овластениот внатрешен ревизор/и  / 
......... 

Телефон:/ Е-mail:/ 
 

2.3 Единицата за внатрешна ревизија организационо и функционално/ внатрешниот 
ревизор/ е директно и единствено одговорна/одговорен на раководителот на субјектот. 

Да X         Не  

2.4 Ако одговорот е НЕ - наведете на кого е одговорна/одговорен и зошто:/ 
 

2.5 Раководителот на единицата за внатрешна ревизија е назначен: Да             Не X 

2.6 Ако одговорот е ДА - дали назначениот раководител на единицата за внатрешна 
ревизија ги исполнува условите за раководител од член 35 од Законот за јавна внатрешна 
финансиска контрола? 

Да              Не  

2.7 Кадровска екипираност на ЕВР по работни места: (внесете состојба на 31 Декември од извештајната година) 
 
 

Работно место Систематизирано Пополнето 
 

Име и презиме  
Промени во екипираност на  ЕВР во 

текот на извештајната година  
 

   

 Дата на 
започнување 
со работа во 

ЕВР 

Дата на 
завршување со 
работа во ЕВР  

- раководител на 
сектор  

     

- раководител на 
одделение  
 

     

- внатрешен ревизор 
- советник  

     

- внатрешен ревизор 
- виш соработник  

     

- внатрешен ревизор 
- соработник 

     

- ревизор на обука - 
помлад соработник 

 X -Звездоска Моника 
-Димоска Павлина (од 
21.05.2018 до 
31.12.2018-отсуство од 
работа поради 
боледување) 

  

.............      
      
Вкупно  2    
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2.8. Доколку некој од внатрешните ревизори го напуштил вашиот  субјект во текот 
на извештајната година, дали извршува работи на внатрешна ревизија во друг 
субјект? 

Да              Не  

2.9 Ако одговорот на претходното прашање е ДА- наведете го името на субјектот во кој заминал, доколку имате 
сознанија за истото:/ 

2.10 Внатрешните ревизори ги извршуваат исклучиво работите на внатрешната 
ревизија: 

Да X             Не  

2.11 Ако одговорот е НЕ - наведи ги работите кои ги извршуваат, а не се поврзани со внатрешната ревизија:/ 
 

2.12 Внатрешните ревизори имаат целосно, слободно и неограничено право на 
пристап до:  
а) целокупната документација: Да X    Не  
б) податоците и информациите од сите носители на податоци: Да X    Не  
в) раководителот на субјектот: Да X    Не  
г) лица( раководители и вработени): Да X  Не  
д) материјалните средства: Да X    Не  

 

2.13 Ако одговорот е НЕ - наведи зошто:/ 
 

3. ПРИМЕНА НА СТАНДАРДИТЕ И МЕТОДОЛОГИЈАТА НА РАБОТА НА ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА 

Article I. Примена на Прирачникот за внатрешна ревизија 

Article II. 3.1 Внатрешните ревизори имаат примерок од Прирачникот за 
внатрешна ревизија  

Да X          Не  

Article III. 3.2 Внатрешните ревизори, освен Прирачникот за внатрешна 
ревизија добиен од Централната единица за хармонизација на внатрешната 
ревизија, имаат и сопствен додаток кон прирачникот за специфичностите во 
работењето на единицата?  

Да            Не X 

Article IV. 3.3 Ако одговорот е ДА - дали е доставен до Централната единица за 
хармонизација на внатрешната ревизија? 

Да            Не  

Article V. 3.4 Внатрешните ревизори при извршувањето на поединечните 
ревизии во целост се придржуваат на фазите од ревизорскиот процес пропишани 
во Прирачникот за внатрешна ревизија 

Да X         Не  

3.5 Ако одговорот е НЕ - наведи ги причините:/ 
 

Примена на Повелбата за внатрешна ревизија: 

Article VI. 3.6 Раководителот на субјектот и раководителот на единицата за 
внатрешна ревизија имаат потпишано Повелба за внатрешна ревизија: 

Да X            Не  

Article VII. 3.7 Ако одговорот е НЕ - наведете ги причините: / 

Article VIII. 3.8 Повелбата за внатрешна ревизија е доставена до Централната 
единица за хармонизација на внатрешната ревизија  

Да X            Не  

3.9 Ако одговорот е НЕ - наведете ги причините:/ 
 
 
 
 
 

Примена на Етичкиот кодекс на внатрешните ревизори во јавниот сектор 
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Article IX. 3.10 Внатрешните ревизори се придржуваат на принципите и 
правилата на Етичкиот кодекс на внатрешните ревизори во јавниот сектор 

Да X            Не  

3.11 Ако одговорот е НЕ - наведете зошто и кои се случаите на непридржување: 
/ 
 

Планирањенавнатрешнатаревизија 

Article X. 3.12 Стратешкиот план за внатрешна ревизија е изготвен врз основа 
на темелна проценка на ризиците: 

Да X             Не  

3.13 Ако одговорот е НЕ - наведете ги причините:/ 
 
 
 
 

Article XI. 3.14 Ако вашата институција користи средства од Европската Унија, 
односно учествува во системот на управување и спроведување на програмите на 
Европската Унија, дали во стратешкиот план, внатрешната ревизија вклучила и 
извршување на ревизија поврзана со програмите на Европската Унија? 

 
 

 

3.15 Ако одговорот е НЕ – наведете ги причините: 

Article XII. 3.16 Стратешкиот план за внатрешна ревизија е донесен од 
раководителот на ЕВР по добиена согласност од раководителот на субјектот од 
јавниот сектор: 

Да X            Не  

3.17Ако одговорот е НЕ – наведете ги причините:/ 

3.18 Годишниот план за внатрешна ревизија е изготвен врз основа на Стратешкиот 
план за внатрешна ревизија: 

Да X            Не  

3.17 Ако одговорот е НЕ – наведете ги причините: / 

3.18  Ако вашата институција користи средства од Европската Унија, односно 
учествува во системот на управување и спроведување на програмите на Европската 
Унија, дали во годишниот план, внатрешната ревизија вклучила и извршување на 
ревизија поврзана со програмите на Европската Унија? 

Да             Не Х 

3.19 Ако одговорот е НЕ – наведете ги причините: / 

3.20 Годишниот план за внатрешна ревизија е донесен од раководителот на ЕВР по 
добиена согласност од раководителот на субјектот од јавниот сектор 

Да X           Не  

3.21 Ако одговорот е НЕ – наведете ги причините: /  

Извршување на ажурираниот годишен план за внатрешна ревизија со сите измени и дополнувања: 
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Р

е

д.

б

р. 

Вид на ревизија Предметна ревизија Име и 
презиме на 

извршителит
е 

Реализир
ано 

Да/Не 

Финанси
ски 

средства 
опфатен

и со 
ревизјата 

во 
денари

3
 

Процент 
на 

опфат 
од 

вкупнио
т 

буџет/ф
инансис
ки план 

1 Ревизија на усогласеност на 
постапките и ревизија на 
успешноста во работењето 
на јавните набавки во 2017 
год. во ООУ "Добре 
Јованоски" Прилеп 

Усогласеноста на постапките за јавни набавки 
со правилата, стандардите и законските 
регулативи и утврдување на ефикасното и 
ефективно користење на средствата 

Звездоска 
Моника 
Димоска 
Павлина 

да / / 

2 Ревизија на усогласеност на 
постапките и ревизија на 
успешноста во работењето 
на јавните набавки во 2017 
год. во ООУ "Кире 
Гаврилоски-Јане" Прилеп 

 

Усогласеноста на постапките за јавни набавки 
со правилата, стандардите и законските 
регулативи и утврдување на ефикасното и 
ефективно користење на средствата 

ЗвездоскаМ
оника 
ДимоскаПав

лина 

да / / 

3 Ревизија на усогласеност на 
постапките и ревизија на 
успешноста во работењето 
на јавните набавки во 2017 
год. во ООУ "Гоце Делчев" 
Прилеп 

Усогласеноста на постапките за јавни набавки 
со правилата, стандардите и законските 
регулативи и утврдување на ефикасното и 
ефективно користење на средствата 

Звездоска 
Моника 
Димоска 

Павлина 

да / / 

4 Ревизија на усогласеност на 
постапките и ревизија на 
успешноста во работењето 
на јавните набавки во 2017 
год. во СОУ "Ѓорче Петров” 
Прилеп 

Усогласеноста на постапките за јавни набавки 
со правилата, стандардите и законските 
регулативи и утврдување на ефикасното и 
ефективно користење на средствата 

Звездоска 
Моника 

 
да / / 

5 Ревизија на усогласеност на 
постапките и ревизија на 
успешноста во работењето 
на јавните набавки во 2017 
год. во OОУ  "Круме 
Волнароски" с.Тополчани 

Усогласеноста на постапките за јавни набавки 
со правилата, стандардите и законските 
регулативи и утврдување на ефикасното и 
ефективно користење на средствата 

Звездоска 
Моника 

 
да / / 

6 Ревизија на усогласеност на 
постапките и ревизија на 
успешноста во работењето 
на јавните набавки во 2017 
год. во СОУ "Орде Чопела" 
Прилеп 

Усогласеноста на постапките за јавни набавки 
со правилата, стандардите и законските 
регулативи и утврдување на ефикасното и 
ефективно користење на средствата 

Звездоска 
Моника 

 

да 

 
/ / 

7 Ревизија на усогласеност на 
постапките и ревизија на 
успешноста во работењето 
на јавните набавки во 2017 
год. во СОУ "Ристе Ристески 
- Ричко" Прилеп 

Усогласеноста на постапките за јавни набавки 
со правилата, стандардите и законските 
регулативи и утврдување на ефикасното и 
ефективно користење на средствата 

Звездоска 
Моника 

 
да / / 

 

3.22 Вкупен број на планирани ревизии согласно годишниот план 7 

 од нив, број на планирани ревизии поврзани со програмите на 
Европската Унија 

/ 

3.23 Број на вкупно извршени ревизии за кои се изготвени конечни ревизорски извештаи (1+2): 7 

1. Број на извршени планирани ревизии 7 

 од нив, број на извршени ревизии поврзани со програмите на Европската Унија / 

2. Број на извршени непланирани ревизии(ad-hoc): 0 

 од нив, број на извршени (ad-hoc) ревизии поврзани со програмите на Европската Унија / 
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3.24 Причини за неизвршување на планираниот број на внатрешни ревизии - (наведете ги причините):/ 
 

3.25 На раководителот на субјектот и на раководителите на ревидираните 
организациони единици им се доставува конечен ревизорски извештај веднаш по 
завршување на  секоја ревизија. 

Да X           Не  

3.26 Ако одговорот е  Не - наведете како им се доставува конечниот ревизорски 
извештај: 
а) се доставуваат сите ревизорски извештаи на крај на годината  
б) се доставуваат повремено повеќе извештаи  
в) на други начини (наведете како) 

 

3.27 Раководителот на  субјектот, односно раководителите во субјектот во кои се 
врши ревизија врз основа на ревизорските наоди и препораки изготвуваат и 
доставуваат до раководителот на ЕВР Акционен план за спроведување на 
препораките во кој се утврдуваат одговорните лица и крајните рокови за преземање 
на мерки во рамките на нивните надлежности.  

Да X          Не  

3.28 Ако одговорот  е НЕ  - наведете ги причините:/  

3.29 За дадените препораки во ревизорските извештаи, раководителот на ЕВР и/или 
внатрешниот ревизор има изготвено база на податоци (матрица) за следење на 
спроведување на препораките 

Да            Не X 

3.30 Ако одговорот е НЕ  - наведи ги причините:- поради специфичноста на 
областите кои се предмет на ревизија 

 

3.31 Раководителот на ЕВР и/или внатрешниот ревизор го следи спроведувањето на 
препораките од извршените ревизии и спроведувањето на акционите планови.  

Да Х (во тек)            Не  

3.32 Ако одговорот е НЕ  - наведете ги причините:/  

Број на дадени и спроведени препораки до крајот на извештајната година: 

3.33 Вкупен број на дадени препораки во сите конечни ревизорски извештаи за извештајниот период: 70 

3.34 Број на спроведени препораки  

 од извештаите од претходни години / ___ и  

 од извештаите од извештајниот период -  во тек                                 

3.35 Број на делумно спроведени препораки  

 од извештаите од претходни години / и  

 од извештаите од извештајниот период - во тек                                 

 

3.36 Број на не спроведени препораки за кои истекол рокот за нивно спроведување 

 од извештаите од претходни години / и  

 од извештаите од извештајниот период - во тек  

3.37 Број на не спроведени препораки за кои не истекол рокот за нивно спроведување  

 од извештаите од претходни години / и  

 од извештаите од извештајниот период -  во тек  

3.38 Ако постојат неспроведени препораки за кои истекол рокот за нивно спроведување, наведете ги причините за 
неспроведување-во тек 
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Потрошени ревизорски денови за извршување на внатрешните ревизии во извештајната 
година: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р
.
б
р
. 

Назив на 
ревизијата 

Потрошени ревизорски денови 
(периодот од 6 до 8 без неработните 
денови и деновите потрошени за други 
активности или ревизии) 

Потро
шени 
ревиз
орски 
денов
и 
(пери
одот 
од 6 
до 8 
без 
нераб
отнит
е 
денов
и и 
денов
ите 
потро
шени 
за 
други 
актив
ности 
или 
ревиз
ии) 

Бр
ој 
на 
рев
изо
ри 

Вкупн
о 
потро
шени 
ревиз
орски 
денов
и 

Про
сечн
о 
потр
оше
ни 
реви
зорс
ки 
ден
ови 

% на 
потро
шени 
ревиз
орски 
денов
и за 
извр
шени
те 
плани
рани 
ревиз
ии 

% на 
потр
оше
ни 
реви
зорс
ки 
ден
ови 
за 
извр
шен
ите 
непл
анир
ани 
(ad-
hoc) 
реви
зии 

% на 
вкуп
но 
потр
оше
ни 
рев
изо
рски 
ден
ови 
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  Планирано Реализирано        

  

Поч
еток 

Крај 

Изд
ава
ње  
изве
штај 

Поч
еток 

Крај 

Изда
вањ
е  
изве
штај 

       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
(9х10) 

12 13 14 
15(1
3+1
4) 

1 Ревизија на 
усогласеност  на 
постапките и ревизија 
на успешноста во 
работењето на јавните 
набавки во 2017 год. во 
ООУ “Добре Јованоски” 
Прилеп 

16.0
1.20
18 

16.0
2.20
18 

март 
2018 

16.0
1.20
18 

19.0
2.20
18 

 
Мар

т 
2018                                      25 2 50 7,1 13,47 

0 
 

13,4
7 

2 Ревизија на 
усогласеност на 
постапките и ревизија 
на успешноста во 
работењето на јавните 
набавки во 2017 год. во 
ООУ “Кире Гаврилоски-
Јане” Прилеп 
 

19.0
2.20
18 

19.0
3.20
18 

Апр
ил20

18 

19.0
2.20
18 

15.0
3.20
18 

Апр
ил20

18 
19 2 38 5,4 10,24 0 

10,2
4 

3 Ревизија на 
усогласеност на 
постапките и ревизија 
на успешноста во 
работењето на јавните 
набавки во 2017 год. во 
ООУ “Гоце Делчев” 
Прилеп 
 

19.0
3.20
18 

19.0
4.20
18 

Мај 
2019 

19.0
3.20
18 

09.0
5.20
18 

Мај 
2018 

43 2 86 12,3 23,18 0 
23,1

8 

4 Ревизија на 
усогласеност на 
постапките и ревизија 
на успешноста во 
работењето на јавните 
набавки во 2017 год. во 
СОУ “Ѓорче Петров” 
Прилеп 

 

15.0
5.20
18 

20.0
6.20
18 

Јули 
2018 

15.0
5.20
18 

24.0
8.20
18 

Авгу
ст 

2018 
71 1 71 10,1 19,13 0 

19,1
3 

5 Ревизија на 
усогласеност на 
постапките и ревизија 
на успешноста во 
работењето на јавните 
набавки во 2017 год. во 
ООУ “Круме 
Волнароски”  
с.Тополчани 

09.0
7.20
18 

15.0
8.20
18 

Септ
. 

2018 

09.0
7.20
18 

03.0
9.20
18 

Окт. 
2018 

40 1 40 5,7 10,78 0 
10,7

8 

6 Ревизија на 
усогласеност на 
постапките и ревизија 
на успешноста во 
работењето на јавните 
набавки во 2017 год. во 
СОУ “Орде Чопела” 
Прилеп 

30.08
. 

2018 

05.10
. 

2018 

Ноем
. 

2018 

 
30.08

. 
2018 

 

05.10
. 

2018 

Ноем
. 

2018 
25 1 25 3,6 6,73 0 6,73 
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7
. 

Ревизија на 
усогласеност на 
постапките и ревизија 
на успешноста во 
работењето на јавните 
набавки во 2017 год. во 
СОУ "Ристе Ристески - 
Ричко" Прилеп 

17.10
. 

2018 

30.11
. 

2018 

Дек. 
2018 

17.10
. 

2018 

15.01
. 

2019 

Јан. 
2019 

61 1 61 8,7 16,44 0 
16,4

4 

ВКУПНО 284  371 52,9 99,97  
99,9

7 

 

3.39Вкупен број на планирани ревизорски денови за извршување на внатрешните 
ревизии (внеси број): 

177 

3.40 Број на вкупно потрошени ревизорски денови (вкупно од колона 11) 371 

3.41 Број на просечно потрошени ревизорски денови (вкупно од колона 12)  52,9 

 

 

 

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ 
1. ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШЕНИ РЕВИЗИИ 

 

Наведете ги називите на извршените ревизии во извештајниот период, препораките за унапредување и подрачјето 
од Прашалникот за поврзаност со компонентите на финансиското управување и контрола поврзано со ревизијата: 

1.1. Назив на ревизијата: Ревизија на усогласеност на постапките и ревизија на успешноста во работењето на јавните набавки во 2017 

год. во во ООУ "Добре Јованоски" Прилеп 
Резиме на препораката  Подрачје 

1. Еднаков третман и недискриминација на економските 
оператори; транспарентност и интегритет во постапките за 
јавни набавки и рационално и ефикасно искористување на 
средствата за јавните набавки 

Јавни набавки 

1.2. Назив на ревизијата: Ревизија на усогласеност на постапките и ревизија на успешноста во работењето на јавните набавки во 2017 

год. во ООУ “Кире Гаврилоски-Јане” Прилеп 
Резиме на препораката Подрачје 

1. Еднаков третман и недискриминација на економските 
оператори; транспарентност и интегритет во постапките за 
јавни набавки и рационално и ефикасно искористување на 
средствата за јавните набавки 

Јавни набавки 

1.3. Назив на ревизијата: Ревизија на усогласеност на постапките и ревизија на успешноста во работењето на јавните набавки во 2017 

год. во ООУ “Гоце Делчев” Прилеп  
Резиме на препораката Подрачје 

1. Еднаков третман и недискриминација на економските 
оператори; транспарентност и интегритет во постапките за 
јавни набавки и рационално и ефикасно искористување на 
средствата за јавните набавки 

 
Јавни набавки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Назив на ревизијата: Ревизија на усогласеност на постапките и ревизија на успешноста во работењето на јавните набавки во 2017 

год. во СОУ “Ѓорче Петров” Прилеп 
 

Резиме на препораката Подрачје 
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1. Еднаков третман и недискриминација на економските 
оператори; транспарентност и интегритет во постапките за 
јавни набавки и рационално и ефикасно искористување на 
средствата за јавните набавки 

Јавни набавки 

1.5. Назив на ревизијата: Ревизија на усогласеност на постапките и ревизија на успешноста во работењето на јавните набавки во 2017 

год. во ООУ “Круме Волнароски”  с.Тополчани 
Резиме на препораката Подрачје 

1. Еднаков третман и недискриминација на економските 
оператори; транспарентност и интегритет во постапките за 
јавни набавки и рационално и ефикасно искористување на 
средствата за јавните набавки 

Јавни набавки 

                                                 Резиме на препораката Подрачје 

1.6. Ревизија на усогласеност на постапките и ревизија на успешноста во работењето на јавните набавки во 2017 год. во СОУ “Орде Чопела” 

Прилеп 
1. Еднаков третман и недискриминација на економските 
оператори; транспарентност и интегритет во постапките за 
јавни набавки и рационално и ефикасно искористување на 
средствата за јавните набавки 

Јавни набавки 

                                                  Резиме на препораката Подрачје 

1.7. Ревизија на усогласеност на постапките и ревизија на успешноста во работењето на јавните набавки во 2017 год. во СОУ "Ристе Ристески - 

Ричко" Прилеп 
1. Еднаков третман и недискриминација на економските 
оператори; транспарентност и интегритет во постапките за 
јавни набавки и рационално и ефикасно искористување на 
средствата за јавните набавки 

Јавни набавки 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21.02.2019  Прилеп   Внатрешен ревизор на обука  Звездоска Моника 

 
2. ГЛАВНИ ЗАКЛУЧОЦИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА СИСТЕМОТ ЗА ФИНАНСИСКО 
УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА: 

3. АКТИВНОСТИ КОИ ГИ ПРЕЗЕЛ РАКОВОДИТЕЛОТ НА СУБЈЕКТОТ ЗА  СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗНАЧАЈНИТЕ ПРЕПОРАКИ, 
КАКО И ЗНАЧАЈНИ ПРЕПОРАКИ КОИ НЕ СЕ СПРОВЕДЕНИ: во тек 

3.1 Наведете ги накратко значајните активности кои ги презел раководителот на субјектот за спроведување на 
препораките од ревизорските извештаи: во тек 

3.2 Наведете ги накратко значајните препораки од ревизорските извештаи кои не се спроведени со образложение за 
неспроведувањето: во тек 

4. СЛУЧАИ НА НЕПОЧИТУВАЊЕ ИЛИ ПОГРЕШНО ПРИМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ И ДРУГИТЕ ПРОПИСИ, КАКО И 
СОМНЕЖИ ЗА ИЗМАМИ: 
 

5. ПРЕДЛОЗИ ЗА РАЗВОЈ НА ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА  

5.1 Ваши предлози за развој и унапредување на внатрешната ревизија во вашиот субјект: посета на поголем број 
обуки и работилници за внатрешна ревизија со цел надоградување на знаењето, усовршување на ревизорските 
техники и вештини и следење на новитетите од областа на внатрешната ревизија 

5.2 Ваши предлози за развој и унапредување на внатрешната ревизија како професија:/ 

КОМЕНТАРИ:/ 
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В. Извештај за користењето на финанските средства од тековните резерви 

           За непланираните или помалку планирани расходи во буџетот на Општината може да се планира 
Буџетска резерва најмногу до 3% од вкупните тековни расходи на Буџетот, кои средства се наменети за 
покривање на расходи во случај на виша сила, елементарни непогоди и други непредвидливи случаеви. 
         Врз основа на законска обврска предвидена со Закон за финансирање на Единиците на Локалната 
самоуправа, член 31 во Буџетот за 2018 година, се предвидени во програма  А0 на група 41-резервии 
недефинирани расходи во изснос од 8.700.000,00 денари, во ставката 412- постојана резерва 
(непредвидливи расходи), конто 412110-постојана резерва (непредвидливи расходи) 7.200.000,00 денари, и 
во ставка 413- тековни резерви (разновидни расходи), конто 413110- тековни резерви (разновидни расходи) 
1.500.000,00 денари. 
       Бидејќи тие се средства со  строга наменска употреба и не смее да се користат за извршување на 
редовни т.е. тековни активности во текот на 2018 година од контото 412110- постојана резерва ( 
непредвидливи расходи) од планираните 7.200.000,00 денари- реализирани  се 5.914.509,00 денари кои се 
исплатени  како помош на следните физички лица: 
- М. В. Мемишоски       (елементарни непогоди- пожар)                            20.000,00 денари   
- М.Љ. Трајкоска            (елементарни непогоди- пожар)                            6.000,00 денари   
- Д.С. Врглески                (елементарни непогоди- пожар)                          10.000,00 денари  
_________________________________________________________________________ 
           Вкупно                                                                                                           36.000,00 денари  
 
    Во текот на 2018 година делови од територијата на Општината беше зафатено од  елементарна непогода 
со град и силен ветер  при што беше нанесена голема материјална штета на земјоделските производители. 
Во невремето проследено со врнежи од дожд, силен ветар и град од 09.07.2018 година која ги зафате К.О.: 
Прилеп, Варош, Мало Коњари, Галичани, Кадино село и Големо Коњари при што е констатирана штета во 
вкупен износ од 18.411.656,00 денари кај 96 земјоделски производители. 
     Во невремето од 23.07.2018 година проследено со обилни врнежи од дожд, силен ветар и град кое ги 
опфате К.О.: 
-Беровци, Варош, Волково, Галичани, Големо Коњари, Кадино село, Мажучиште, Мало Коњари, Ново 
Лагово, Прилеп, Селце, Славеј, Старо Лагово и Чумово беше констатирана штета во износ од 186.609.145,00 
денари кај 1.263 земјоделски производители. 
     Советот на општината донесе одлука за обесштетување на сите земјоделски производители кои претрпеа 
штета во висина од 3% од вкупната проценета штета. 
По овој основ во текот на 2018 година беа исплатени средства од постојаната резерва на Буџетот во износ од 
5.878.509,00 денари.  
     Од конто 413110- тековни резерви ( разновидни расходи) потрошени се  459.730,00  денари од кои за 
починат член од семејството  ( ќерка-син, сопруг -  сопруга , татко- мајка )  како и за боледување подолго од 
6 месеци исплатени  се: 

-В.Мишачкоска                                                 15.000,00 денари (смртен случај) 
-Р. Димовска                                                            15.000,00 денари (смртен случај) 

-Т. Николоски                                                            15.000,00 денари (смртен случај) 
-З. Јованоски                                                             15.000,00 денари (смртен случај) 
-Е. Ацеска                                                                   21.187,00 денари (боледување) 
-Ќ. Јованоски                                                             15.000,00 денари (смртен случај) 
-С.Димоска                                                                 15.000,00 денари (смртен случај) 
-Х. Трајкоски                                                              15.000,00 денари (смртен случај ) 
-Г. С. Станоеска                                                         20.786,00 денари (боледување) 
-В. Деспотоски                                                          15.000,00 денари (смртен случај) 
-Г. Ацески                                                                   30.000,00 денари (смртен случај) 
-С. Белокоски                                                            30.000,00 денари (смртен случај) 
-И. Кулески                                                                15.000,00 денари (смртен случај) 
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-Д. Стојоски                                                             15.000,00 денари (смртен случај) 
-Н. Ацева                                                                  15.000,00 денари (смртен случај) 
-К.К. Штрлески                                                        15.000,00 денари (смртен случај) 
-М. Николоска                                                         15.000,00 денари (смртен случај) 
-С. Јосифоска                                                           15.000,00 денари (смртен случај) 
-Б. Дисоски                                                              15.000,00 денари (смртен случај) 
-Н. Забрчанец                                                          15.000,00 денари (смртен случај) 
- С. Мирчески                                                          20.981,00 денари (боледување) 
- З. Ристески                                                             15.000,00 денари (смртен случај) 
- Т. Ташкоски                                                            15.000,00 денари (смртен случај) 
- Б. Пројчески                                                           21.776,00 денари (боледување) 
-З. Димоски                                                               15.000,00 денари (смртен случај) 
-Б. Димески                                                               15.000,00 денари (смртен случај)        
- М. Б. Апостолоски                                                 15.000,00 денари (смртен случај) 
_________________________________________________________________________ 
  
                  Вкупно                                                      459.730,00 денари       

 
 
                                                                                                         Претседател 

                                                              на Советот на Општина Прилеп 
Бр. 09- 
   .03.2019год.                                  Миле  Талевски 
 Прилеп                                                                          

 _________________________ 


