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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 2019 година ја започна со Буџет кој беше донесен на седница на Советот 

одржана на ден 26.12.2018 година и стана оперативен ( почна да се извршува) од 01.01.2019 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 2019 година беше проектиран на износ 1.297.883.649,00 денари. Во првично донесената форма Буџетот на 
Општина Прилеп се реализираше до 12.04.2019 година , кога на 26 седница на Советот беше донесена Одлука за 
проширување на средстствата на Буџетот, со која во функција беа ставени пренесените вишоци на приходи од 
блок-дотации од буџетската 2018 година во износ од 42.740.000,00 денари. 

На 31 седница на Советот одржана на 10 септември 2019 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-август 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. 
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Со овие измени приходите и расходите на Буџетот беа проектирани на износ од 1.379.085.649,00 
денари, односно приходите и расходите на Буџетот беа зголемени за  38,46 милиони денари или за  3,19%. 

 
На 34 седница одржана на 15.11.2019 година,Советот ја донесе и втората  Одлука за проширување на 

средствата на Буџетот, при што Буџетот од дотации беше зголемен за износ од 2.677.000,00 денари, а исто така 
на истата Седница беше донесена Одлука за измена на распоредот на средствата во Основниот Буџетот со кој беа 
прераспоредени 3.665.000, 00 денари и 2.656.000,00 денари средства кои беа прераспределени во Буџетот од 
дотации. 

На 35 седница на Советот одржана на 25.11.2019 година беше донесена Одлука за проширување на 
Буџетот во делот на Буџетот од донации со што Буџетот беше зголемен за 616.000,00 денари средства наменети 
за реализација на Проектот со УНДП ‘Креирање на можности за работа за сите. 

 

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 2019 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 2019 година и нивно компарирање (споредување) со извршените 
приходи и расходи во Буџетот за 2018 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 2019 година е во износ од 1.105.338.153,00 денари, што претставува извршување на приходите од 79,76% од 
проектираните во Буџетот  1.385.869.649,00денари.  

 
 
 

 2.Извршувањето на приходите на основниот Буџет е во износ од  374.663.805,00 денари што претставува  
66,27% од вкупно проектираните 565.369.649,00 денари. Учеството на приходите на Основниот  Буџет во 
вкупните приходи на консолидираниот  Биланс на приходи на Буџетот на Општината изнесуваат 33,90%.  
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За буџетската 201 година Основниот буџет остварил суфицит во износ од 2.483.270,00 денари, или вклучувајќи 
го и пренесениот вишок од 2018 година во износ од 131.899.774,00 денари, вкупниот депозит на буџетската 
сметка на 31.12.2019 година изнесува 134.383.044,00 денари. 
 

 
 
 

 Со вака високиот процент на извршување на приходите на Буџетот генерално треба да бидеме 
задоволни, од причина што во текот на 2019 година,забележан е негативен тренд на реализација на приходите 
од облог од данок на имот од правни лица, комунална такса за истакнување на фирми и реклами, комунална 
такса за јавно осветлување, кај неданочните приходи и кај приходите за геолошки истражувања.  
   Анализирајќи ги по видови приходите на основниот Буџет, учеството на пооделните приходи е следен: 
 - Даночните приходи учествуваат со 197.579.514,00 денари или 98,80% од планираните 199.947.000,00 
денари.Во однос на вкупно реализираните приходи на Основниот Буџет овие приходи учествуваат со 52,73%. 
   Споредени со 2018 год. кога беа остварени 193.436.118,00 денари, даночните приходи во 2019 год. бележат 
раст од  2,14%. 
     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 6.480.190,00 што изнесува 79,32% од вкупно планираните 8.170.000,00 
ден. 
   Споредени со 2018 година кога беа релизирани неданочни приходи 10.970.155,00 денари неданочните 
приходи бележат негативен тренд за раст.  
- Капиталните приходи учествуваат со 71.141.493,00ден. што изнесува 97,86% од вкупно планираните 
72.700.000,00 ден. 
По основ на концесиски надоместоци , остварени се приходи во износ од 44.931.615,00 денари или   102,12% 
од планираните 44.000.000,00 денари.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 2.340.684,00 денари  
     По основ на приходи од утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти во 2019 година 
остварени се 9.943.259,00 денари, што претставува 110,48 % од планираните 9.000.000,00 денари.  
 Приходи по основ на закуп на земјоделско земјиште во сопственост на РМ остварени се приходи во износ од 
13.925.935,00 денари. 
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 - Трансферите и донациите учествуваат со 99.462.608,00 ден. што изнесува 34,96% од вкупно 
планираните 284.525.649,00 денари во буџетот за 2019 година. Во Буџетот за 2019 година како приход по овој 
основ реализирани  се: 
- Тековни трансфери од Министерство за економијаво износ  од  50.000,00 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   87.516.765,00 денари. 
За напомена, од средствата за финансиска подршка од Влада, Општината и ЕКБ приходоваат вкупно 
3.717.245,00 денари, средства за исплата на доспеани ,а неисплатени обврски кон добавувачи. 
 
 
 
 
 
Прилог 1- Табеларен преглед на планирани и реализирани приходи на Основен Буџет 
 

ВКУПНИ ПРИХОДИ 565.369.649 374.663.805 

71 Даночни приходи 199.974.000 197.579.514 

711 Данок од доход, добивка и капитални 
добивки 

11.971.000 12.770.317 

713 Даноци на имот 74.100.000 75.058.965 

717 Даноци на специфични услуги 100.986.000 97.232.212 

718 Такси за користење или дозволи за           
вршење на дејност 

12.917.000 12.518.020 

72 Неданочни приходи 8.170.000 6.480.190 

722 Такси и надоместоци 3.620.000 2.914.062 

723 Административни такси и надоместоци 1.000.000 704.438 

724 Други Владини услуги 200.000 0 

725 Други неданочни приходи 3.350.000 2.861.690 

73 Капитални приходи 72.700.000 71.141.493 

733 Продажба на земјиште и нематеријални   
       вложувања 

72.700.000 71.141.493 

74 Трансфери и донации 284.525.649 99.462.608 

741 Трансфери од други нивоа на власт 284.525.649 99.462.608 

 
 
 
 
 

 2.2 Расходи на Буџетот 
 Извршувањето на расходите на консолидираниот биланс на расходи на Буџетот на Општина Прилеп за 
2019 година, е во износ од 1.102.010.437,00 ден. што претставува 78,16%  од проектираните 1.386.869.649,00 
денари. 
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 2.2.1 Расходи на Основен Буџет 
 
 Извршувањето на расходите на Основниот буџет е во износ од 374.663.805,00 денари што претставува 
66,27 % од планираните 565.369.649,00 ден.  

 
 
 

 Анализирајќи го по видови учеството на пооделните расходи во вкупните расходи на основниот буџет е 
како следува: 
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      -Плати , наемнини и надоместоци , реализирани се расходи во износ од48.872.588,00 денари, што 
представува 97,15% од планираните 50.305.000,00 денари . Во однос на вкупно реализираните расходи за 2019 
година платите,наемнините и надоместоците учествуваат со 13,05%.Во споредба со 2018 година кога беа 
реализирани 47.278.865,00 денари, овие расходи бележат пад  од  3,37%. 
     -Резерви и недефинирани расходи во Буџетската 2019 година реализирани се расходи од овој вид во износ 
од 762.341,00 денари, што претставува   30,49% од планираните 2.500.000,00 денари за извештајниот период. 
-Стоки и Услуги , реализирани се расходи во износ од  129.524.799,00 денари што представува  74,95% од 
планираните 172.808.166,00 денари .Во споредба со 2018 година кога беа реализирани 119.895.474,00 денари 
овие расходи бележат раст  од  8,03%.Во однос на вкупно реализираните расходи за 2019 година овој вид на 
расходи учествува со 34,57% . 
     -Каматни плаќања, реализирани се  расходи од 87.206,00 од планирани 90.000,00 ден што преставува 96,90 
%. 
     -Субвенции и трансфери , реализирани се расходи во износ од 72.650.644,00 денари или  90,15% од 
планираните 80.588.000,00 денари.Во однос на вкупно реализираните расходи за 2019 година овој вид на 
расходи учествува со 19,39%. 
-Социјални бенефиции , реализирани се расходи во износ од 1.718.515,00 денари  или 98,04% од планираните 
1.930.000,00 денари. Во однос на вкупно реализираните расходи за 2019 година овој вид на расходи учествува 
со незначителни  0,46%. 
     -Капитални расходи , реализирани се расходи во износ од111.904.510,00 денари  или 45,12% од планираните 
247.998.483,00 денари.Во однос на вкупно реализираните расходи на Буџетот за 2019 година овој вид на 
расходи учествува со 39,87%. 
     -Отплата на главница, реализирани се расходи во износ од 9.143.202,00 денари , или 99,93 % од планираните 
9.150.000,00 денари. 

 
 
Прилог 2- Табеларен преглед на планирани и реализирани расходи на Основен Буџет 
 

ВКУПНИ РАСХОДИ 565.369.649 374.663.805 

40 Плати наемнини и надоместоци 50.305.000 48.872.588 

401 Основни плати и надоместоци 32.890.000 31.863.856 

402 Придонеси за социјално осигурување 
одработодавачите 

11.815.000 11.579.196 

404 Надоместоци 5.600.000 5.429.536 



 

 

 

 

 

7 

41 Резерви на недефинирани расходи 2.500.000 762.341 

412  Постојана резерва (непредвидени расх.) 1.500.000 318.081 

413 Тековни резерви (разновидни расходи) 1.000.000 444.260 

42 Стоки и услуги 172.808.166 129.524.799 

420 Патни и дневни расходи 780.000 164.232 

421 Комунални услуги, греење, комуникации 
и транспорт 

33.722.543 31.443.513 

423 Ситен инвентар, алат и други материј. 
за поправки 

14.958.076 8.793.976 

424 Поправки и тековно одржување 57.004.612 48.867.880 

425 Договорни услуги 41.614.389 16.175.803 

426 Други тековни расходи 6.983.546 6.365.863 

427 Привремени вработувања 17.745.000 17.713.532 

45 Камати 90.000 87.206 

452 Камати по странски кредити 90.000 87.206 

46 Субвенции и трансфери 80.588.000 72.650.644 

461 Субвенции за јавни препијатија  46.000.000 45.999.211 

463 Трансфери до невладини организаци 12.200.000 12.116.445 

464 Разни трансфери 22.388.000 14.534.988 

47 Социјални бенефиции 1.930.000 1.718.515 

471 Социјални надоместоци 1.930.000 1.718.515 

48 Капитални расходи 247.998.483 111.904.510 

480 Купување на опрема и машини 3.367.890 2.334.597 

481 Градежни објекти 4.675.000 2.339.519 

482 Други градежни објекти 223.039.593 91.254.395 

485 Вложување и  нефинансиски средства 1.300.000 360.288 

486 Купување на возила 616.000 615.711 

489 Капитални субвенции за претпријатија и НВО 15.000.000 15.000.000 

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 659.335.066,00 
денари, што претставува 93,74% од планираните 703.384.000,00 денари. 
     За буџетската 2019 година, Буџетот на наменски и блок-дотации остварил дефицит во износ од 5.428.813,00 
денари, или вклучувајќи го и пренесениот вишок од 2018 година во износ од 42.736.911,00 денари, вкупниот 
депозит на сметката на наменски и блок-дотации на 31.12.2019 година изнесува 37.308.098,00 денари. 
 

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

ВКУПНИ ПРИХОДИ 703.384.000 659.335.066 

72 Неданочни приходи 0 57.018 

725 Други неданочни приходи 0 57.018 

74 Трансфери и донации 703.384.000 659.278.048 

741 Трансфери од други нивоа на власт 703.384.000 659.278.048 
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Расходи на Буџетот на наменски и блок дотации 
 

 Извршувањето на расходите на Билансот на расходи од Наменски и Блок-дотации е во износ од 
664.763.879,00 денари или 94,51% од планираните 703.384.000,00 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 503.889.486,00 денари или 98,77 % од 

планираните 510.134.000,00 денари. Во однос на вкупно реализираните расходи за 2019 година овој вид на 

расходи учествува со 75,80% . 

-Стоки и услуги , реализирани се расходи во износ од  132.273.275,00 денари или 86,70% од планираните 
153.679.000,00денари. Во однос на вкупно реализираните расходи за 2019 година овој вид на расходи учествува 
со 19,90 %. 
 
- Трансфери и субвенции реализирани се расходи во износ до1.366.938,00денари што изнесува 99,34% од 
планираните 1.376.000,00 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 
805.618,00 денари. 
       - Програма K10- Библиотекарство, исплатени средства за отпремнина за пензионирање во износ од 
49.180,00 денари.  
  На потставката 464910- Плаќања по судски решенија исплатени се средства во износ од 512.140,00 . 
Исплатите се однесуваат на двете ООУ Блаже Конески и Страшо Пинџур. 
 

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

ВКУПНИ РАСХОДИ 703.384.000 664.763.879 

40 Плати наемнини и надоместоци 510.134.000 503.889.486 

401 Основни плати  369.470.000 365.002.215 

402 Придонеси за социјално осигурување 
одработодавачите 

140.664.000 138.887.271 

42 Стоки и услуги 153.679.000 132.273.275 

421 Комунални услуги, греење, комуникац. 
и транспорт 

59.269.000 53.325.342 

423 Ситен инвентар, алат и други материј. 
за поправки 

20.111.000 15.757.213 

424 Поправки и тековно одржување 26.868.000 23.150.086 

425 Договорни услуги 43.089.000 38.344.798 

426 Други тековни расходи 2.329.000 1.695.836 

427 Привремени вработувања 2.013.000 0 

46 Субвенции и трансфери 1.376.000 1.366.938 

464 Разни трансфери 1.376.000 1.366.938 

48 Капитални расходи 38.195.000 27.234.180 

480 Купување на опрема и машини 8.650.000 396.126 

481 Градежни објекти 29.545.000 26.838.054 
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Буџет на самофинасирачки активности 
 
 

Приходи на Буџет на самофинасирачки активности 
 
 

 Извршувањето на Приходите на Буџетот на самофинансирачки активности се во износ од 45.640.954,00 
денари, што представува 56,43 % од планираните 80.882.000,00 денари. 
     За буџетската 2019 година, Буџетот на самофинансирачки активности остварил суфицит во износ од 
2.849.716,00 денари, или вклучувајќи го и пренесениот вишок од 2018 година во износ од 15.203.181,00 денари, 
вкупниот депозит на сметките на самофинансирачки активности на 31.12.2019 година изнесува 18.052.897,00 
денари. 
 
Анализирајќи го Билансот на приходи од самофинансирачки активности пооделно по подпрограми , односно 
по Единки корисници на Буџетот за  2019 година, остварувањата на приходите е следно : 
 
- Во Програмата К10 -Култура-Билиотекарство остварени се приходи во износ од 582.979,00 денари, што 
представува 89,69% од планираните 650.000 денари во Буџет за 2019 год..  
 
- Во Програмата В10- Детски градинки остварени се приходи во износ од 17.76.521,00 денари,  што представува 
40,50% од планираните 42.160.000,00 денари во Буџетот за 2019 год. 
 
-   Во Програмата В20- Домови за стари лица остварени се приходи во износ од 15.049.875,00 денари, што 
преставува  85,15% од планираните 17.675.000 денари во Буџетот за 2019 год..  
 
- Во Програмата Н10- Основно образование , остварени се приходи во износ од 4.141.588,00 денари , што 
представува   45,71% од планираните 9.060.000,00 денари во Буџет за 2019 год.. 
 
-   Во Програмата Н20- Средно образование остварени се приходи во износ од 8.789.991,00 денари, што 
преставува   77,53% од планираните 11.337.000,00 денари во Буџет за 2019 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прилог 5- Табеларен преглед на приходи од самофинансирачки активности  
                                                                                                                     Планирано                Реализирано 

ВКУПНИ ПРИХОДИ 80.882.000 45.640.954 

72 Неданочни приходи 65.661.000 45.640.954 

721Претприемачки приход и приход од имот 0 2.942 

722 Такси и надоместоци 0 27.862 

723 Админситративни такси и надоместоци 65.376.000 45.351.557 

725 Други неданочни приходи 285.000 258.593 
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Буџет на расходи од самофинасирачки активности 
 
 Извршувањето на расходите на Билансот на расходи од самофинансирачки активности е во износ од 
42.791.238 ,00 денари или  42,91% од планираните 80.882.000,00 денари во Буџетот за 2019 година. 
  Учеството на пооделните видови на расходи во вкупно реализираните расходи за 2019 година е следна 
: 
-Плати , наемнини и надоместоци , реализирани се расходи во износ од 4.949.547,00 денари  или 96,76% од 
планираните 5.115.000,00 денари.Во однос на вкупно реализираните расходи за 2019 год. овој вид на расходи 
учествува со  11,57%. 
-Стоки и услуги , реализирани се расходи во износ од 37.126.141,00 денари  или 49,54 % од планираните 
74.933.000,00 денари. Во однос на вкупно реализираните расходи за 2019 година  овој вид на расходи учествува 
со 86,76%. 
-Субвенции и трансфери ,реализирани се расходи во износ од 226.284,00 денари, или 66,16% од планираните 
342.000,00 денари. 
-Капитални расходи , реализирани се расходи во износ од  491.266,00 денари, или  99,85% од планираните 
492.000,00 денари. 
Вкупниот износ на капитални расходи реализиран е во Потпрограмите: 
     -Потпрограмата Н10- Основно образование реализирани се 11.266,00 денари ,  
     -Потпрограма В20- Домови за стари лица реализирани се капитални расходи во износ од 480.000,00 денари. 
 
 
 
 
Прилог 6- Табеларен преглед на расходи од самофинансирачки активности       
                                       Планирано                        Реализирано 

ВКУПНИ РАСХОДИ 80.882.000 42.791.238 

40 Плати наемнини и надоместоци 5.115.000 4.947.547 

401 Основни плати  3.710.000 3.586.210 

402 Придонеси за социјално осигурување 
одработодавачите 

1.405.000 1.361.337 

42 Стоки и услуги 74.933.000 37.126.141 

420 Патни и дневни расходи 938.000 309.478 

421 Комунални услуги, греење, комуникац. 
и транспорт 

8.739.000 4.892.055 

423 Ситен инвентар, алат и други материј. 
за поправки 

32.350.000 15.584.433 

424 Поправки и тековно одржување 17.503.000 5.665.307 

425 Договорни услуги 13.295.000 9.144.541 

426 Други тековни расходи 2.008.000 1.469.208 

427 Привремени вработувања 100.000 61.119 

46 Субвенции и трансфери 342.000 226.284 

464 Разни трансфери 342.000 226.284 

48 Капитални расходи  492.000 491.266 

480 Купување на опрема и машини 480.000 480.000 

485 Други нефинансиски средства 12.000 11.266 
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Буџетот на донации 
 

Приходи на Буџетот на донации 
 
Извршувањето на приходите од донации е во износ од 9.610.345,00 денари, што преставува  26,52% од 
планираните 36.234.000,00 денари. Притоа за исплати по превземени обврски од реализација на проекти 
приходовани се 10.657.652,00 денари средства од пренесен вишок на приходи за 2018 година. 
Во 2019 година во Програмата Н10-Основно образование  остварени се приходи од донации од следните 
проекти во вкупен износ од 382.258,00 денари;  
Во Програмата Н20-Средно образование, од Проектот ЕРАЗМУС преку Националната Агенција за европски 
образовни програми во износ од 8.636.852,00 денари 
Во Програмата В10- Детски градинки во текот на 2018 година од проектот  Инклузија на деца Роми во ЈОУДГ  
остварени се приходи од  65.835,00денари. 
Донација од фудбалски турнир ‘‘ Свети Никола 2019‘‘ во износ од  250.000,00 денари. 
 
                                                                                                                              Планирано                  Реализирано 

ВКУПНИ ПРИХОДИ 36.234.000 20.267.997 

74 Трансфери и донации 36.234.000 20.267.997 

741 Трансфери од други нивоа на власт 15.453.000 10.657.652 

742 Донацииод Странство 18.961.000 9.164.990 

744 Тековни донации 1.820.000 445.355 

 
 

Расходи на Буџетот на донации 
 
Извршувањето на расходите на Буџетот од донации е во износ од 20.267.997,00 денари што преставува  55,94% 
од планираните 36.234.000,00 денари. 
Реализираните расходи се однесуваат на следниве Програми: 
    -А00 – Совет на Општина, реализирани се расходи во износ од 181.000,00 денари, за исплата на еднократни 
парична помош на лица со ретки болести.   
   -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; 
     -В10- Детски градинки, за реализација на Проектот Инклузија на деца Роми во ЈОУДГ  во Република 
Македонија, реализирани расходи во во износ од 65.840,00 денари. 
     -Е00- Општинска администрација, реализирани се расходи во износ од 214.969,00 денари од Проектот со 
УНДП ‘’Креирање мосности за работа за сите’’. 
 
 
                                                                                                                   Планирано                              Реализирано 

ВКУПНИ РАСХОДИ 36.234.000 20.267.997 

42 СТОКИ И УСЛУГИ 34.233.000 20.086.997 

420 Патни и дневни расходи 26.704.000 18.094.229 

423 Ситен инвентар,алати и др.матери, за попра. 1.103.000 425.679 

424 Поправки и тековно одржување 123.000 0 

425 Договорни услуги  5.000.000 1.339.871 

426 Други тековни расходи 1.303.000 227.218 

47 Социјални бенефиции 181.000 181.000 
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471 Социјални надоместоци 181.000 181.000 

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 1.820.000 0 

481 Градежни објекти 1.820.000 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 31.12.2019 година, е дека истите се во вкупен износ од  5.159.222,00 денари и истите поединечно 
кон секој добавувач изнесуваат : 

Спецификација 
              

Период:                
1 Јануари 2019 - 31 Декември 2019 

             
 Тип сметка: Редовна (орган) сметка //  

              
Kонто: 2200,      Добавувачи од земјата 

              

Бр. Партнери Должи Побарува САЛДО 

 

1   АГРОФООД ДОО (4021012520354) 553.487,00 685.197,00 0,00 131.710,00 
 

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

3 
  АНДРИАНО ДООЕЛ ФОТО ПРИНТ 
(4021004144653) 

2.593.413,00 2.665.983,00 0,00 72.570,00 
 

4 
  БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - 
МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ФИНАНСИИ (4080009505456) 

49.560,00 59.472,00 0,00 9.912,00 

 

5   ВЕЧЕР-ПРЕС ДООЕЛ (4030004503396) 243.108,00 282.586,00 0,00 39.478,00 
 

6   ВИКЕЛИ ДООЕЛ (4021991111443) 154.183,00 169.684,00 0,00 15.501,00 
 

7   ВИТАМИНКА ПИ АД (4021991116887)   496.000,00 0,00 496.000,00 
 

8 
  ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП 
(4021003142266) 

2.763.457,00 2.934.420,00 0,00 170.963,00 
 

9   ГДС - 2016 ДООЕЛ (4021016531679) 54.120,00 84.860,00 0,00 30.740,00 
 

10   ДАКА СЕРВИС (4002992102087) 25.900,00 28.490,00 0,00 2.590,00 
 

11 
  ДЕНИ КОМПАНИ ДООЕЛ 93-ТД 
(4021993111696) 

  57.909,00 0,00 57.909,00 
 

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

13 
  ЕЛЕКТРО ТОЧИЛА  ИНЖЕНЕРИНГ 
ДООЕЛ 
(4021993113761) 

6.296.018,00 6.306.018,00 0,00 10.000,00 

 

14 
  ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА-ЕВН 
МАКЕДОНИЈА 
(4030989128346) 

7.018.895,00 7.021.436,00 0,00 2.541,00 

 

15 
  ЕУРОЛИНК ОСИГУРУВАЊЕ А.Д. - 
СКОПЈЕ 
(4030002461596) 

190.324,00 195.037,00 0,00 4.713,00 

 

16 
  ЕУРОПАП Д.О.О СКОПЈЕ 
(4030008030171) 

211.503,00 238.619,00 0,00 27.116,00 
 

17   ЖИТО ПРИЛЕП АД (4021976119934) 60.973,00 63.833,00 0,00 2.860,00 
 

18 
  ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЖЕТВА НА 
ЗНАЕЊЕ 
(4021006150634) 

  5.500,00 0,00 5.500,00 

 

19   ИВАН КОМЕРЦ АЕ ТД (4021992108250) 855.568,00 1.360.900,00 0,00 505.332,00 
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20 
  ЈАНА 2018 ДООЕЛ РЕС.АТЛАС 
(4021018535728) 

165.986,00 169.176,00 0,00 3.190,00 
 

21   ЈП ЗА ПУП (4021004144432) 5.743.845,00 6.516.735,00 0,00 772.890,00 
 

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

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

24   КОМУНАЛЕЦ ЈКП (4021989114346) 14.217.290,00 14.243.370,00 0,00 26.080,00 
 

25 
  КОНДО 2-МИРЕН СОН ДООЕЛ-ПЕРАЛНА 
ДООЕЛ 
КОНДО (2000010624770) 

  3.600,00 0,00 3.600,00 

 

26   ЛАНД СЕРВИС ДООЕЛ (4013006123669) 813.610,00 1.394.760,00 0,00 581.150,00 
 

27 
  МАКЕДОНСКА ПОШТА-ПРИЛЕП- ЦРПС 
(4030997339674) 

1.200.991,00 1.260.908,00 0,00 59.917,00 
              

Бр. Партнери Должи Побарува САЛДО 

 

28 
  МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ  АД 
(4030997339640) 

362.538,00 387.291,00 0,00 24.753,00 
 

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

30 
  МЕДИА КОМПАНИ АТВ ДООЕЛ-ЛАЈМ 
(4030005583218) 

65.953,00 92.079,00 0,00 26.126,00 
 

31 
  НОТАР СТОЈАНОСКА ЕЛИЗАБЕТА 
(5021999106434) 

11.075,00 14.295,00 0,00 3.220,00 
 

32 
  ОГНОПРЕВЕНТ ИНЖИНЕРИНГ 
(4030992239211) 

31.828,00 43.877,00 0,00 12.049,00 
 

33   ОПТИМУМ ДООЕЛ (4021999124544) 156.635,00 193.278,00 0,00 36.643,00 
 

34 
  ПРЕМЕР ГПС-ДГУПК-КАТАСТАР 
(4021006149903) 

1.787.685,00 2.085.145,00 0,00 297.460,00 
 

35   ПРИЛЕПЕЦ АМД (4021992102740)   70.908,00 0,00 70.908,00 
 

36 
  ПРИЛЕПСКИ  ТЕКСТИЛЕН КОНЗОРЦИУМ 
(4021009510321) 

375.000,00 748.925,00 0,00 373.925,00 
 

37   ПУЦКО ПЕТРОЛ ДОО (4018999101772) 1.620.944,00 1.875.481,00 0,00 254.537,00 
 

38 
  СЛОБОДЕН ПЕЧАТ АДРИА МЕДИА 
БАЛКАН 
(4057013522738) 

202.370,00 227.150,00 0,00 24.780,00 

 

39 
  СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ЈП 
(4030987108771) 

267.900,00 299.300,00 0,00 31.400,00 
 

40 
  СОУНДС РЕНТ ДСЦ ДООЕЛ 
(4021017532903) 

1.496.146,00 1.632.500,00 0,00 136.354,00 
 

41 
  ТУТУНСКА БАНКА-НЛБ АД -  С К О П Ј Е 
(4030993191133) 

  448,00 0,00 448,00 
 

42 
  УЛИЧНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА 
(403098912834-) 

17.499.602,00 17.914.244,00 0,00 414.642,00 
 

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

44 
  ФАН ПРОДУКЦИЈА ИЈА 2004  И УСЛУГИ 
(4021008506061) 

164.000,00 194.000,00 0,00 30.000,00 
 

45 
  ХОТЕЛ КРИСТАЛ ПАЛАС 
(4021998122092) 

304.630,00 474.560,00 0,00 169.930,00 
 

46   ХОТЕЛ САЛИДА (4021007154145) 1.054.706,00 1.208.746,00 0,00 154.040,00 
 

47 
  ХРАМ СВ. БЛАГОВЕШТЕНИЕ 
(3000200034040) 

25.000,00 50.600,00 0,00 25.600,00 
 

48   ЧИБУК ТРАВЕЛ ДООЕЛ (4021009510488) 296.192,00 304.184,00 0,00 7.992,00 
 

49   ШОПЕ КОМПАНИ ДОО (4021001132522)   4.900,00 0,00 4.900,00 
 

   

  ВКУПНО 68.934.435,00 74.093.657,00 0,00 5.159.222,00 
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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) 6.995.718,00   6.995.718,00 0,00 

  

  ВКУПНО 6.995.718,00 0,00 6.995.718,00 0,00 

   
 
 

 На конто 128002- Сомнителни и спорни побарувања пренесен е дел од облогот на данок на имот од 
физички лица во износ од  8.834.882,00,00 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 
2019 година по извршените корекции кај сомнителните и спорните побарувања на облог од данок на 
имот кај физички лица кои се ствани во категорија на активни обврзници. 
 
128002 Сомнителни и спорни побарувања 
 

Бр. Партнери Должи Побарува САЛДО 

1   ОБЛОГ ОД ДАНОК НА ИМОТ (0257) 8,834,882,00   8,834,882,00 0,00 

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

2.887.540,00   2.887.540,00 0,00 

  

  ВКУПНО 11.722.422 0,00 11.722.422,00 0,00 

    11.722.422,00 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 577,462,00 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 
            
Kонто: 1200,      ПОБАРУВАЊА ЗА КОМУНАЛИ 
            

Бр. Партнери Должи Побарува САЛДО 

1 
  АЛИМАСКОСКА ЛИЛЈАНА 
(1003959445012) 

80,935,00 12,210,00 70,725,00 0,00 

2   АМЕДОСКИ СЕВРЕЏАН (1202975440031) 8.784,00   8.784,00 0,00 

3   ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ (4002009515450) 9,225,00  9.225,00 0,00 

4 
  ДИМЕСКИ ВИДАН-ЛЕГАЛИЗ. 
(1311972440018) 

1.000,00   1.000,00 0,00 
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5   ДИМОСКИ ЖИВКО (0612958440028) 20,923,00  20,923,00 0,00 

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

7 ЈОНЧЕСКА СУЗАНА (1504968445016) 4,880,00  4,880,00 0,00 

8 
  КОЧОСКИ ЛАЗО-ЛЕГАЛИЗАЦИЈА 
(0207959440011) 

18.259,00   18.259,00 0,00 

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

10   НЕДАНОСКИ МАРЈАН (2808959440012) 60,00  60,00 0,00 

11 
  НИКОЛОСКИ ВИКТОР И  МЕНДЕ 
(1805981440007) 

61,00   61,00 0,00 

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

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

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

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

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

17 САМАРЏИОСКИ КИРО (2203961440004) 10,858,00  10,858,00 0,00 

18 
  ТОДОРОВСКИ ГОРАНЧО 
(2508969440041) 

4.000,00   4.000,00 0,00 

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

20 ТОМЕСКИ ДАНО (1804966440010) 3,233,00  3,233,00 0,00 

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

  

  ВКУПНО 589,672,00 12,210,00 577.462,00   

 
 
 
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 919.217,00 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 
            
Kонто: 1200,      ПОБАРУВАЊА ЗА КОМУНАЛИ 
            

Бр. Партнери Должи Побарува САЛДО 

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

50,00  5,00 0,00 

2 ДИМОСКИ ВЛАДИМИР (3101986440005) 200,419,00 100,110,00 100,309,00 0,00 

3 
  ГАЛЕВА КАМЕЛИЈА ПЛ. ДИМИТАР 
(1809973440044) 

39.081,00   39.081,00 0,00 

6 
  ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА-ЕВН 
МАКЕДОНИЈА 
(4030989128346) 

298.728,00   298.728,00 0,00 

7   КАРПА ДООЕЛ (4021004142588) 4,097,934,00 3,648,391,00 449,543,00 0,00 

8   НАТ ТЕКСТИЛЕ ДОО (4021010511994) 360,00   360,00 0,00 

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

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

  

  ВКУПНО 4,667,718,00 3,748,501,00 919,217,00 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 1.621.705,00 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 
            
Kонто: 1200,      ПОБАРУВАЊА ЗА КОМУНАЛИ 
            

Бр. Партнери Должи Побарува САЛДО 

1   АВТО ГИНО ДООЕЛ (4021010512532) 18,234,00  18.234,00 0,00 

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

3   БИРН-2002 (4021002146160) 22,194,00  22.194,00 0,00 

6   ВЛАТКО ИНГИЛИЗОВ (1201982440016) 256.511,00   256.511,00 0,00 

8 
  ДЕНИ КОМПАНИ ДООЕЛ 93-ТД 
(4021993111696) 

1.587,804,00 769.829,00 817,975,00 0,00 

11   КАРПА ДООЕЛ (4021004142588) 263.340,00   263.340,00 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) 21,646,00   21,646,00 0,00 

16   РИСТЕСКИ ИГОР (1509980440013) 123,521,00   123,521,00 0,00 

18   СИНАДИНОСКИ МИРЕ (2502959440037) 15,531,00 15.531,00 0,00 0,00 

21   ЧОЛАКОВСКИ ЗДРАВКО (2903971440004) 20.538,00   20.538,00 0,00 

  

  ВКУПНО 2.407.065,00 785.360,00 1.621.705,00 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 31.12.2019 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 //  
            
Kонто: 1201,      ПОБАРУВАЊА ОД ЗАКУПНИНИ НА ОПШТИНСКИ ИМОТ 
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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 ЗДРУЖЕНИЕ НА ПЕНЗИОНЕРИ (24666) 135,685,00  135,685,00 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 

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

  

  ВКУПНО 2.469.990,00 507.319,00 1.962.671,00 0,00 

 
 
 
     По основ на облог од јавна чистота Општина Прилеп има побарувања во износ од 2.138.891,00  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 //  
            
Kонто: 1202,      ОБЛОГ ЗА ЈАВ.ЧИСТОТА-КОМ. 
            

Бр. Партнери Должи Побарува САЛДО 

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

2 
  ОБЛОГ ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА-КОМУНАЛЕЦ 
(3232) 

14.316.145,00 12.177.254,00 2.138.891,00 0,00 

  ВКУПНО 13.333.645,00 12.194.754,00 2.138.891,00 0,00 
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По основ на облог од данок на имот од правни и физички лица Општина Прилеп има побарувања во износ од 
40.817.457,50  денари.  

Тип сметка: Буџетска сметка //  
            
Kонто: 1203,      ОБЛОГ ОД ДАНОК НА ИМОТ 
            

Бр. Партнери Должи Побарува САЛДО 

1   ОБЛОГ ОД ДАНОК НА ИМОТ (0257) 61.987.223,00 30.177.521,00 31.809.702,00 0,00 

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

16.803.023,50 7.795.268,00 9.007.755,50 0,00 

  ВКУПНО 78.790.246,50 37.972.789,00 40.817.457,50 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 //  
            
Kонто: 1204,      НАПЛАТА ЗА ПРИСИЛНО ТУРКАЊЕ НА ОБЈЕКТИ 
            

Бр. Партнери Должи Побарува САЛДО 

1   АВРАМОСКИ РИСТО (0903948440024) 24.480,00 24.480,00 0,00 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 775.294,00 24.480,00 750.814,00 0,00 

 
 
 
 
По основ на облог од Билборди , реклами , објави и оглас на јавни места , Општина Прилеп има побарувања во 
износ 2.161.339,00 денари.Значителен дел од овие побарувања се реални и наплатливи во текот на 2020 година.   
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Тип сметка: Буџетска сметка //  
            
Kонто: 1205,      БИЛБОРДИ РЕКЛАМИ ОБЈАВИ И ОГЛАСИ НА ЈАВНИ МЕСТА 
            

Бр. Партнери Должи Побарува САЛДО 

1   АКЦЕНТ МЕДИЈА ДООЕЛ (0125) 128,720,00 109,500,00 19,220,00 0,00 

3   ВИКЕЛИ ДООЕЛ (4021991111443) 244,512,00  244,512,00 0,00 

4   КАЛАПЛАКАТ ДООЕЛ (4030006598090) 92,200,00  92,200,00 0,00 

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

97.617,00 66.200,00 31.417,00 0,00 

6   СИТИ МЕДИА ДООЕЛ (4021008505669) 58.750,00 13.000,00 45.750,00 0,00 

7   СКРИН МЕДИЈА ДОО (4028008505361) 2.562.313,00 834.073,00 1.728.240,00 0,00 

  

  ВКУПНО 3.184.112,00 1.022.773,00 2.161.339,00 0,00 

      

 
 
 
 
По основ на облог од данок на промет на недвижности и права за 2019 година, Општина Прилеп има претплата 
на побарувања во износ од  228.710,50,00 денари, додека побарувањето по основ на облог од данок на 
наследство и подарок изнесуваат 308.225,00 денари, што се констатира од приложената спецификација: 
 
 
 
 

Тип сметка: Буџетска сметка //  
            
Kонто: 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) 

34.103.993,50 34.332.704,00 0,00 228.710,50 

2 
  ОБЛОГ ОД ДАНОК НАНАСЛЕДСТВО И 
ПОДАРОК 
(0251) 

2.886.158,00 2.577.933,00 308.225,00 0,00 

 

  ВКУПНО 36.990.151,50 36.910.637,00 308.225,00 228.710,50 

 
 
 
 
По основ на облог од комунална такса - фирмарина Општина Прилеп има побарувања во износ од 34.791.694,00 
денари. Во текот на 2020 година , најголем дел од овие побарувања се реални и наплатливи.  
 

Тип сметка: Буџетска сметка //  
            
Kонто: 1207,      ОБЛОГ ОД КОМУНАЛНА ТАКСА- ФИРМАРИНА 
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Бр. Партнери Должи Побарува САЛДО 

1 
  ОБЛОГ ОД КОМУНАЛНА ТАКСА - 
ФИРМАРИНИ 
(0253) 

46.814.957,00 12.023.263,00 34.791.694,00 0,00 

 

  ВКУПНО 46.814.957,00 12.023.263,00 34.791.694,00 0,00 

 
 
 
По основ на облог за користење на простор пред деловна просторија  Општина Прилеп има побарувања за 2019 
година во износ од 3.672.362,00 денари , а се однесува на побарување од Комунална такса за користење на 
паркинзи со кои стопанисува ЈП за ПУП во износ од 3.279.366,00 денари,додека кај облогот за користење на 
простор пред деловна просторија од правни лица имаме претплата во износ од 392.996,00 денари кои се 
прокнижани на соодветното конто 1280- Други побарувања. 

 
Тип сметка: Буџетска сметка //  
            
Kонто: 1208,      ОБЛОГ ЗА КОР.ПРОСТ.ПРЕД ДЕЛОВ.ПРОСТОР 
            

Бр. Партнери Должи Побарува САЛДО 

1   ЈП ЗА ПУП (4021004144432) 3.279.366,00  3.279.366,00 0,00 

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

10.995.693,00 10,602.697,00 392.996,00 0,00 

  

  ВКУПНО 14.275.059,00 10.602.697,00 3.672.362,00 0,00 

 
По основ на облог за користење на музика во јавни локали Општина Прилеп има побарувања во износ од 
657.238,00 денари. Во текот на 2020 година,  овие побарувања се реални и наплатливи.   
 

Тип сметка: Буџетска сметка //  
            
Kонто: 1209,      ОБЛОГ ЗА КОРИС.НА МУЗИКА ВО ЈАВНИ ЛОКАЛИ 
            

Бр. Партнери Должи Побарува САЛДО 

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

864.240,00 207.002,00 657.238,00 0,00 

 

  ВКУПНО 864.240,00 207.002,00 657.238,00 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        2019 

 

 

 
 

 
Период за кој се однесува извештајот : од 01.01.2019  до 31.12.2019 
 
 
 
 
Сектор Инспекторат  
-Комунална Инспекција 
-Инспекција за животна средина 
-Градежна Инспекција 
-Сообраќајна Инспекција 
-Даночна Инспекција 
-Комунални редари 
 

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 210 278 134    622 

2 Записник од редовен надзор 2 74 14 139 17  246 

3 Записник од контролен надзор 63 129 8  5  205 
4 Записници од вонреден надзор 120 75 112  63  370 
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5 Записници и покани за едукација  60     60 
6 Решенија 40 126 35 123 7  331 
7 Исклучувања  одземање на 

сообраќајна дозвола 
   113   113 

8 Записник за порамнување и 
покана за платен налог 

 2  11   13 

9 Барања од граѓани       368 
10 Жалби 2      2 
11 Поднесени барања за прекршочни 

пријави 
3 2  8   13 

12 Потврдени казни од Второстепена 
комисија 

       

13 Пресуди од Основен Суд         
14 Извршени срушувања   7    7 
15 Извршена општокорисна работа      2 2 
16 Платени казни    5   5 
17 Барања за извршител        
18 Напишани мандатни казни од 50 

евра 
     107 107 

19 Напишани мандатни казни од 150 
евра 

       

20 Подигнати скелиња од тротоар      95 95  

21 Исчистени депонии од улици, 
тротоари 

     70 70 

22 Отстранети хаварисани возила      85 85 
23 Регистрирани реклами      130 130 
24 Отстранети диво поставени 

реклами 
     50 50 
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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: 
Возило, фотоапарат, компјутер, штампач, Закони и Правилници (општи и посебни) 
 

   
                                                 Сектор Инспекторат 
                                          
36 -  
Датум 21. 01. 2020                   ___________________________                 
 
 



 
      
 

II. СЕКТОР ЗА ПРАВНИ, ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ И ОПШТИ РАБОТИ 

             

 

 

 

 

До раководител на Сектор за финасниски прашања  
ИЗВЕШТАЈ 

За Реализирани активности за 2019 година 
Сектор За Правни Oпшти Работи и Јавни Дејности 

 
I. Извештај на Одделение за правни работи 

Во одделението за правни работи се вршеше навремено и законито изготвување на прописите и актите од 

надлежност на Советот и Градоначалникот на Општината што не се во надлежност на другите сектори . 

Согласно работните задачи и ингеренции во одделението се реализирани следните активности: 
 

Во текот на 2019 година одделението учествуваше во организирање, координација и подготовка 
на седници за Советот на Општина Прилеп . 
Се одржаа 15 седници, почнувајќиод  25.01.2019 година, заклучно со 26.12.2019 година и 1 
свечена седница. 
Одделението за правни работи за одржаните седнци на Советот на Општина Прилеп во 2019 
година ги припреми  и вршеше координација за носење на следните акти: 

       

1. Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина                       Прилеп за 
2019 година. 

2. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите 
на државните службеници за 2019 година. 

3. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за основање на Јавно Претпријатие за 
енергетски дејности. 

4. Решение за именување на членови во Надзорниот одбор на Јавно претпријатие за енергетски 
дејности “Енерго-Прилеп“ Прилеп. 

5. Решение за именување на членови во Управниот одбор на Јавно претпријатие за енергетски 
дејности “Енерго-Прилеп“ Прилеп. 

6. Одлука за давање согласност на Одлука за утврдување на вредноста на бодот за 
пресметување на плати, на ЈКП ,,Водовод и канализација’’ Прилеп. 

7. Одлука за усвојување на Програмата за работа и развој со инвестициони вложувања и 
финансиски план за 2019 година, на ЈКП ,,Водовод и канализација’’-Прилеп. 

8. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2019 година, на ЈКП 
,,Водовод и канализација’’-Прилеп. 

9. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро Крстески 
Платник’’-Прилеп, за 2019 година. 

10. Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка  на  урбанистички планови 
на територијата  на  Општина Прилеп  за 2018 година. 

11. Одлука за утврдување на критериуми и стандарди за поставување на урбана опрема на 
подрачјето на Општина Прилеп. 

12. Одлука за утврдување пазарна вредност на градежно земјиште и макролокации на зони  на 
градежното земјиште во Општина Прилеп и населените места за 2019 година. 
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13. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2019 година, на ЈОУ Дом 
за стари лица „Киро Крстески-Платник“Прилеп. 

14. Одлука за усвојување на Финансискиот план за 2019 година, на ООУ ,,Гоце Делчев’’-Прилеп. 
15. Одлука за усвојување на Финансискиот план за 2019 година, на СОЕПТУ,,Кузман Јосифоски-

Питу’’-Прилеп 
16. Одлука за усвојување на Финансискиот план за 2019 година, на СОУ „Ѓорче Петров“, Прилеп. 
17. Одлука за усвојување на Финансискиот план за 2019 година, на СОУ „Ристе Ристески Ричко“, 

Прилеп. 
18. Одлука за усвојување на Финансискиот план за 2019 година, на СОУ „Мирче Ацев“, Прилеп. 
19. Одлука за усвојување на Финансискиот план за 2019 година, на СОУ „Орде Чопела“, Прилеп. 
20. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.449-KO Варош, на барање од Герамитчиоски Тале.      

21. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.324-KO Врпско, на барање од Груески Кирил.      

22. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.1721/3-KO Ореовец, на барање од Рубинчо Рујаноски.      

23. Одлука за измена на Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  
и вклопување на бесправниот објект на КП бр.261/1-КО Крстец, на барање од Стојчески 
Љупчо. 

24. Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина                       Прилеп за 
2019 година. 

25. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите 
на државните службеници за 2019 година. 

26. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за основање на Јавно Претпријатие за 
енергетски дејности. 

27. Решение за именување на членови во Надзорниот одбор на Јавно претпријатие за енергетски 
дејности “Енерго-Прилеп“ Прилеп. 

28. Решение за именување на членови во Управниот одбор на Јавно претпријатие за енергетски 
дејности “Енерго-Прилеп“ Прилеп. 

29. Одлука за давање согласност на Одлука за утврдување на вредноста на бодот за 
пресметување на плати, на ЈКП ,,Водовод и канализација’’ Прилеп. 

30. Одлука за усвојување на Програмата за работа и развој со инвестициони вложувања и 
финансиски план за 2019 година, на ЈКП ,,Водовод и канализација’’-Прилеп. 

31. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2019 година, на ЈКП 
,,Водовод и канализација’’-Прилеп. 

32. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро Крстески 
Платник’’-Прилеп, за 2019 година. 

33. Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка  на  урбанистички планови 
на територијата  на  Општина Прилеп  за 2018 година. 

34. Одлука за утврдување на критериуми и стандарди за поставување на урбана опрема на 
подрачјето на Општина Прилеп. 

35. Одлука за утврдување пазарна вредност на градежно земјиште и макролокации на зони  на 
градежното земјиште во Општина Прилеп и населените места за 2019 година. 
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36. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2019 година, на ЈОУ Дом 
за стари лица „Киро Крстески-Платник“Прилеп. 

37. Одлука за усвојување на Финансискиот план за 2019 година, на ООУ ,,Гоце Делчев’’-Прилеп. 
38. Одлука за усвојување на Финансискиот план за 2019 година, на СОЕПТУ,,Кузман Јосифоски-

Питу’’-Прилеп 
39. Одлука за усвојување на Финансискиот план за 2019 година, на СОУ „Ѓорче Петров“, Прилеп. 
40. Одлука за усвојување на Финансискиот план за 2019 година, на СОУ „Ристе Ристески Ричко“, 

Прилеп. 
41. Одлука за усвојување на Финансискиот план за 2019 година, на СОУ „Мирче Ацев“, Прилеп. 
42. Одлука за усвојување на Финансискиот план за 2019 година, на СОУ „Орде Чопела“, Прилеп. 
43. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.449-KO Варош, на барање од Герамитчиоски Тале.      

44. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.324-KO Врпско, на барање од Груески Кирил.      

45. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.1721/3-KO Ореовец, на барање од Рубинчо Рујаноски.      

46. Одлука за измена на Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  
и вклопување на бесправниот објект на КП бр.261/1-КО Крстец, на барање од Стојчески Љупчо 

47. Одлука за донесување на УПВНМ-урбанистички план за вон населено место, за туристичко-
рекреативен центар во КО Дабница, Општина Прилеп. 

48. Одлука за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп за 
2018/2019 година. 

49. Одлука за отстапување на недвижен имот на управување и стопанисување на ЈКП „Водовод и 
канализација“-Прилеп. 

50. Одлука за давање на согласност на Годишниот Извештај за  спроведување на                         
51. Програмата за управување со отпад  во Општина  Прилеп за 2018 година. 
52. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за реализирани активности на ЈОУДГ„Наша 

иднина“-Прилеп, во 2018 година. 
53. Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште 

на подрачјето на Општина Прилеп, за 2019 година. 
54. Програма за култура за 2019 година. 
55. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Блаже Конески“- Прилеп, за 2019 година. 
56. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Добре Јованоски“-Прилеп, за 2019 

година. 
57. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“-Прилеп, за 2019 

година. 
58. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ„Климент Охридски“-Прилеп, за 2019 

година. 
59. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Кочо Рацин“- Прилеп, за 2019 година. 
60. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Рампо Левката“-Прилеп, за 2019 година. 
61. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ОМУ „Ордан Михајлоски Оцка“-Прилеп, за 

2019 година. 
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62. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Круме Волнароски“ с.Тополчани-
Прилеп, за 2019 година. 

63. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Страшо Пинџур“ с.Мало Коњари-Прилеп, 
за 2019 година. 

64. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Кирил и Методиј“ с.Канатларци-Прилеп, 
за 2019 година. 

65. Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни - екскурзии во 
учебната 2018/2019 година на ООУ “Круме Волнароски”с.Тополчани-Прилеп, за III (трето), VI 
(шесто) и IX (деветто) одделение. 

66. Одлука за давање согласност на Програмата за реализација на настава  во  природа за 
учениците од  V одделениe при OОУ „Kлимент Oхридски“ – Прилеп. 

67. Одлука за давање согласност на ООУ “Кочо Рацин”-Прилеп за отворање на продолжен престој 
за учениците. 

68. Одлука за ослободување од партиципација на ромски деца на возраст од три до шест години 
за престој во детските градинки. 

69. Програма за субвенционирање на месечните трошоци за вода на социјално ранливи 
категории на граѓани за 2019 година. 

70. Правилник за утврдување на критериумите и постапките за доделување на средства од 
Буџетот на Општина Прилеп за спортски клубови и професионални спортски клубови 

71. Одлука за доделување на средства на ФК Победа-Прилеп и РК Прилеп. 
72. Одлука за давање согласност на Статутот на Јавното претпријатие за енергетски дејности 

“ЕНЕРГО-ПРИЛЕП“-Прилеп. 
73. Програмата за изработка  на  урбанистички планови на територијата  на  Општина Прилеп  за 

2019 година 
74. Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 

2019 година 
75. Годишна сметка на Буџетот на Општина Прилеп за 2018 година. 
76. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за четврт квартал од 2018 

година. 
77. Годишен извештај на Општина Прилеп за 2018 година. 
78. Одлука за одобрување на Извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за 

финансирање на доспеани, а неплатени обврски. 
79. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП 

,,Пазари’’-Прилеп за период од 01.10.2018 до 31.12.2018 година. 
80. Одлука за давање согласнсот на Извештајот за работата на ЈОУ Градска библиотека ,,Борка 

Талески’’-Прилеп, со финансиски извештај, за 2018 година. 
81. Одлука за давање согласност на Програмата за реализација на дејноста на ЈОУ Градска 

библиотека ,,Борка Талески’’-Прилеп, за 2019 година, со Финансиски план. 
82. Одлука за усвојување на Годишната сметка на ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро Крстески-

Платник’’-Прилеп, за 2018 година. 
83. Одлука за усвојување на Годишната сметка на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп, за 2018 година. 
84. Решение за именување членови во Управниот одбор на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп. 
85. Решение за разрешување и именување на претставник на Општина Прилеп во Училишниот 

одбор на ООУ “Рампо Левката”-Прилеп. 
86. Решение за разрешување и именување на претставник на Општина Прилеп во Училишниот 

одбор на ООУ “Кочо Рацин”-Прилеп. 
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87. Решение за разрешување и именување на претставник на Општина Прилеп во Училишниот 
одбор на СОУ “Ристе Ристески-Ричко”-Прилеп. 

88. Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на ЈКП,,Водовод и 
канализација’’Прилеп. 

89. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈОУ Домот за стари лица “Киро 
Крстески -Платник”- Прилеп. 

90. Одлука за давање согласност на Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на 
вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП за ПУП Прилеп за 2019 
година. 

91. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП за ПУП 
Прилеп за 2018 година. 

92. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП 
Прилеп за периодот од 01.10.2018 год. до 31.12.2018 година. 

93. Одлука за давање согласност на Одлуката за издавање на деловен простор под закуп, на ЈП за 
ПУП. 

94. Одлука за давање согласност на Ценовник на услуги за изработка на детални урбанистички 
планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко проектна документација, 
изработка на основни проекти за високоградба и останата проектна документација, вршење на 
стручна ревизија на урбанистичко-планска документација, урбанистичко-проектна 
документација и проектна документација, надзор над изградба, реконструкција, адаптација, 
надградба и доградба на објекти од високоградба и линиски инфраструктурни градби и надзор 
над одржување на објекти, линиски инфраструктурни градби, хоризонтална сигнализација, 
урбана опрема и зимско одржување за потребите на ЛС Општина Прилеп. 

95. Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Блаже Конески”- Прилеп, за 2018 година. 
96. Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Гоце Делчев”- Прилеп, за 2018 година. 
97. Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Добре Јованоски”-Прилеп, за 2018 година. 
98. Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане”-Прилеп, за 2018 

година. 
99. Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ„Климент Охридски”-Прилеп, за 2018 

година. 
100. Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Кочо Рацин”- Прилеп, за 2018 година. 
101. Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Рампо Левката”-Прилеп, за 2018 година. 
102. Одлука за усвојување на Годишните сметкина ООМУ „Ордан Михајлоски Оцка”-Прилеп, за 2018 

година. 
103. Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Круме Волнароски” с.Тополчани-Прилеп, 

за 2018 година. 
104. Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Страшо Пинџур” с.Мало Коњари-Прилеп, 

за 2018 година. 
105. Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Кирил и Методиј” с.Канатларци-Прилеп, 

за 2018 година. 
106. Одлука за усвојување на Годишните сметки на СОУ „Ѓорче Петров”-Прилеп, за 2018 година. 
107. Одлука за усвојување на Годишните сметки на СОУ „Ристе Ристески Ричко”-Прилеп, за 2018 

година. 
108. Одлука за усвојување на Годишните сметки на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу”-Прилеп, за 

2018 година. 
109. Одлука за усвојување на Годишните сметки на СОУ „Орде Чопела”- Прилеп, за 2018 година. 



 

 

 

 

 

5 

110. Одлука за усвојување на Годишните сметки на СОУ Гимназија„Мирче Ацев”- Прилеп, за 2018 
година. 

111. Одлука за откажување од корисничко право над КП 12072  КО  Прилеп. 
112. Одлука за донесување на Детален Урбанистички План за четврт 10, блок 10.3, Општина Прилеп, 

плански период 2016-2021. 
113. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.13875-КО Прилеп, на барање од ДОО Лукас од Прилеп. 

114. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.4615-КО Прилеп, на барање од Неделкоски Славе. 

115. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.1983-КО Прилеп, на барање од Пејовски Благоја. 

116. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.2468-КО Прилеп, на барање од Петрески Томе. 

117. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.580/4-КО Прилеп, на барање од Николоски Васил. 

118. Одлука за измена на Одлуката за  утврдување исполнети услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.357-КО Ракле, на барање од Мечев Трајче. 

119. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно ГУП, на 
објект бр. 1 на КП бр.12558/6 , 12558/7 и 12558/2-КО Прилеп, од Г2 во Б5, на барање од Хотел-
Кристал Палас-ДОО увоз извоз Прилеп. 

120. Одлука за усвојување на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈКП ,,Водовод и 
канализација’’-Прилеп, за 2018 година.  

121. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП 
,,Комуналец’’-Прилеп за периодот од 01.10.2018 година до 31.12.2018 година. 

122. Одлука за усвојување на Годишната сметка на ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп, за 2018 година.  
123. Одлука за усвојување на Годишната сметка на  ,,Терминал-Комуналец’’ ДООЕЛ Прилеп, за 2018 

година. 
124. Одлука за усвојување на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈКП ,,Пазари’’-

Прилеп, за 2018 година.  
125. Одлука за давање согласност на Одлуката за определување на бесплатен градски превоз за 

пензионери односно лица постари од 62 години за жени односно 64 години за мажи во 
автобусите на ЈП за ПУП Прилеп, за 2019 година.  

126. Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Прилеп за 2019 година. 
127. Одлука за давање согласност за користење на името на Општина "Прилеп" во името на 

Занаетчиска комора. 
128. Одлука за давање согласност на Статутарна одлука за измена на Статутот бр.02-547/6 од 

27.02.2017 година на ЈКП ’’Комуналец’’- Прилеп и промена на предметот на работење. 
129. Одлука за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот 

за систематизација на работните места во ЈОУДГ ’’Наша иднина’’-Прилеп. 
130. Одлука за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичко - планска документација. 
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131. Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка  на  урбанистички планови на 
територијата  на  Општина Прилеп  за 2019 година. 

132. Одлука за откажување од корисничко право над КП 1548 КО Крушеани. 
133. Одлука за откажување од корисничко право над КП 5095/1 КО Варош. 
134. Одлука за откажување од корисничко право над КП 7659/4  КО  Прилеп. 
135. Одлука за откажување од корисничко право над КП 20308/3 КО  Прилеп. 
136. Одлука за откажување од корисничко право над КП 20320/1  КО  Прилеп. 
137. Одлука за откажување од корисничко право над КП 21737 КО  Прилеп. 
138. Статут за изменување и дополнување на Статутот на Општина Прилеп. 
139. Одлука за кофинансирање на Програма за работно ангажирање-Јавни работи. 
140. Одлука за кофинансирање на проектот ‘‘Подобрување на заштитата на животната средина во 

ППР преку искористување на обновливи извори на енергија‘‘. 
141. Одлука за усвојување на Извештајот-Информацијата за безбедносната состојба на подрачјето 

на ПС од Општа надлежност-Прилеп, во текот на второто полугодие од 2018 година. 
142. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП 

,,Водовод и канализација’’-Прилеп за период од 01.01.2019 до 31.03.2019 година. 
143. Одлука за извршување на работи од страна на ЈКП,,Водовод и канализација’’-Прилеп за 

потребите на ЕЛС Општина Прилеп, без примена на одредбите од Законот за јавните набавки. 
144. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП 

,,Пазари’’-Прилеп за период од 01.01.2019 до 31.03.2019 година. 
145. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП 

,,Комуналец’’-Прилеп за период од 01.01.2019 до 31.03.2019 година. 
146. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ЈКП 

,,Комуналец’’-Прилеп. 
147. Одлука за давање согласност на Програмата за решавање на проблемот со сопственичките и 

бездомните кучиња на територија на Општина Прилеп 2019-2021. 
148. Одлука за давање согласност на Годишниот план за решавање на проблемот со 

сопственичките и бездомните кучиња на територија на Општина Прилеп за 2019 година. 
149. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за 

ПУП Прилеп за период од 01.01.2019 до 31.03.2019 година. 
150. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈОУ 

Дом за стари лица ,,Киро Крстески-Платник’’- Прилеп за период од 01.01.2019 до 31.03.2019 
година. 

151. Одлука за прифаќање на донација на Општина Прилеп. 
152. Решение за именување на членови на Општинскиот Штаб за заштита и спасување во Локална 

самоуправа на Општина Прилеп. 
153. Oдлука за формирање на силите за заштита и спасување во локалната самоуправа на Општина 

Прилеп. 
154. Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на 

ЈКП,,Комуналец’’Прилеп. 
155. Програма за социјална заштита на Општина Прилеп за период 2019-2021 година. 
156. Годишен акциски план за социјална заштита на Општина Прилеп за 2019 година. 
157. Одлука за определување на локалитет за организирање на“Фестивал на пивото - 2019“. 
158. Одлука за давање на трајно користење В1-2 (средно образование), објект бр. 2 на КП 12195/3  

ИЛ 64887 КО Прилеп, објекти 1 и 3 на КП 5869/2 ИЛ 6862 КО Варош, на СОУ ,,Ристе Ристески-
Ричко’’-Прилеп. 
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159. Одлука за утврдување на потреба за размена на градежно земјиште во сопственост на 
Република Македонија со градежно земјиште во сопственост на физичко лице  на кое е 
предвидено изградба на објекти од јавен интерес од локално значење-изградба на комунална 
и сообраќајна инфраструктура предвидена со ДУП за дел од од УБ 11.01 и УБ 11.05. 

160. Програма за измена на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно 
земјиште  сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Прилеп за 2019 
година. 

161. Одлука за донесување на Детален Урбанистички План за четврт 10, блок 10.3 КО Прилеп, 
Општина Прилеп, плански период 2016-2021. 

162. Одлука за донесување на Детален Урбанистички План за четврт 10, блок 10.7 КО Прилеп , 
Општина Прилеп,плански период 2017-2022. 

163. Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на  урбанистички планови на 
територијата  на  Општина Прилеп  за 2019 година. 

164. Одлука за измена  и дополнување на  Одлуката за утврдување на потреба за поставување на 
урбана опрема и условите, начинот и постапката за поставување на урбана опрема. 

165. Одлука за откажување од корисничко право над КП 12153 КО Прилеп. 
166. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.2500/1-KO Прилеп, на барање од Ангелески Роберт. 

167. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.2842-KO Канатларци, на барање од Арифоска Јусуфоска Ајше. 

168. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.1256-KO Канатларци, на барање од Арифоски Ерсен. 

169. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.202/2-KO Галичани, на барање од Атанасовиќ Васка. 

170. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.516-KO Канатларци, на барање од Исламоски Амза. 

171. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.203-KO Прилеп, на барање од Јачоска Соња. 

172. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која 
ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.311-KO Дрен, на барање од Кочоски Даниел. 

173. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.935-KO Прилеп, на барање од Маркоски Живче. 

174. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.1048/1, 1084 и 2836-KO Канатларци, на барање од Мемишоски 
Булент. 

175. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.798/1-KO Прилеп, на барање од Милошеска Миладинка. 
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176. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.784/3-KO Прилеп, на барање од Мирческа Кети. 

177. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.2836-KO Прилеп, на барање од Мирчески Петре. 

178. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр. 206-KO Селце, на барање од Петрески Томе. 

179. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.2903/6-KO Ореовец, на барање од Причков Ташко. 

180. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.236/2-KO Ново Лагово, на барање од Ристески Благоја. 

181. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр. 2634-KO Ореовец, на барање од Трајкоски Зоран. 

182. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.1608-KO Варош, на барање од Шукуроски Марјан. 

183. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно ДУП за 
УАЕ бр.9, на објект бр.2 на КП бр.  14839 КО Прилеп, од површина наменета за паркинг простор 
во А5-1, на барање од Карески Живко. 

184. Одлука за давање согласност на Консолидираната сметка за 2018 година од ЈКП,,Комуналец’’ 
и ДООЕЛ ,,Терминал-Комуналец’’-Прилеп.  

185. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени за чистење на речни корита 
во градот и населените места на територијата на Општина Прилеп, на ЈКП ’’Комуналец’’-
Прилеп. 

186. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цена за изнајмување на кафези и 
заловување на кучиња-скитници од приватен имот, на ЈКП ’’Комуналец’’-Прилеп. 

187. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на надоместок за пристап и 
користење на инфраструктурата на гробиштата за каменорезачите, на ЈКП ’’Комуналец’’-
Прилеп. 

188. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената за паркирање на патнички 
моторни возила за време на одржување на ПИВО ФЕСТ 2019-ПРИЛЕП и дополнителни 10 
денари кои ќе се донираат за хуманитарни цели. 

189. Одлука за давање согласност на Ценовникот на услуги за извршување на работи од страна на 
ЈКП ,,Водовод и канализација’’-Прилеп за потребите на ЕЛС Општина Прилеп, без примена на 
Законот за јавни набавки со арх.бр.02-172/4 од 29.05.2019 година. 

190. Одлука за давање согласност на Статутарна Одлука бр.02-133/4 од 13.06.2019 година за 
изменување и дополнување на Статутот на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’Прилеп (бр.01-283/4 од 
28.11.2013 година). 

191. Одлука за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места на ЈОУДГ 
,,Наша иднина’’-Прилеп. 
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192. Одлука за давање согласност на Правилникот за  начелата на  внатрешна  организација на 
ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп. 

193. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на максималниот износ на вредноста 
на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на ЈОУДГ 
,,Наша иднина’’ Прилеп, за 2019 година 

194. Оперативна Програма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето 
од Општина Прилеп, за сезона 2019/2020. 

195. Програма за техничките карактеристики, начинот и постапката  на поставување на урбана 
опрема–рекламни самостоечки паноа во сообраќајни површини на општински патишта и 
улици на подрачјето на Општина Прилеп за периодот 2019-2023 година. 

196. Одлука за утврдување на надоместок за поставување на рекламни самостоечки паноа. 
197. Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на  урбанистички планови на 

територијата  на  Општина Прилеп  за 2019 година 
198. Одлука за давање согласност на Одлуката за расход на основни средства на ЈОУ Дом за стари 

лица ,,Киро Крстески-Платник’’-Прилеп, бр.02-125/8 од 22.02.2019 година. 
199. Проект за поддршка на Регионалната занаетчиска комора-Прилеп. 
200. Одлука за давање согласност на измените и дополнувањата на Годишниот план за 

вработување во 2019 година, на ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп. 
201. Програма за измена на Програмата за субвеционирање на месечните трошоци за вода на 

социјално ранливи категории на граѓани за 2019 година. 
202. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ЈКП 

,,Пазари’’-Прилеп. 
203. Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на Јавно претпријатие за 

енергетски дејности “Енерго-Прилеп“ Прилеп. 
204. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување критериуми и стандарди за 

поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп. 
205. Одлука за измена на одлука за определување услови и начин на давање под закуп на 

недвижен имот кој се наоѓа на КП 15625/1 сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, во  постапка 
со електронско јавно наддавање      

206. Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште 
на подрачјето на општина Прилеп за 2019 година 

207. Одлука за доделување на средства на Здруженија на граѓани и фондации, како и спортски 
клубови во областите од надлежност на општината, по Јавниот Повик бр. 01/2019 согласно 
Записникот од Комисијата за финансирање и буџет.             

208. Одлука за формирање Локален совет за превенција 
209. Заклучок за усвојување на Збирниот Извештај за проценетата штета на подрачјето на Општина 

Прилеп, настаната од невремето на ден 24.06.2019 година и Збирниот Извештај за 
проценетата штета на подрачјето на Општина Прилеп, настаната од невремео на ден 
04.07.2019 година. 

210. Одлука за давање согласност на ООУ “Добре Јованоски”-Прилеп за отворање на продолжен 
престој за учениците,  

211. Квартален Извештај за Извршување на Буџетот на Општина Прилеп за прв квартал од 2019 
година. 

212. Квартален Извештај за Извршување на Буџетот на Општина Прилеп за втор квартал од 2019 
година. 

213. Измени и дополнувања на Развојна Програма. 
214. Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Прилеп за 2019 година. 
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215. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ЕЛС 
Општина Прилеп. 

216. Одлука за кофинансирање во имплементацијата на проектот „Означување на културни и 
природни знаменитости во руралните средини во Пелагонискиот регион“. 

217. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај на приходи и торшоци на ЈКП ,,Водовод 
и канализација ’’-Прилеп за период од 01.04.2019 година до 30.06.2019 година. 

218. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ЈКП 
,,Водовод и канализација’’-Прилеп. 

219. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП 
,,Пазари’’-Прилеп за период од 01.04.2019 година до 30.06.2019 година. 

220. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП 
Прилеп за период од 01.04.2019 година до 30.06.2019 година. 

221. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ЈП за ПУП 
Прилеп. 

222. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈОУ Дом 
за стари лица ,,Киро Крстески-Платник’’-Прилеп за период од 01.04.2019 до 30.06.2019 година. 

223. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на почетокот и завршетокот на 
работното време на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’Прилеп. 

224. Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на 
ЈКП,,Комуналец’’Прилеп. 

225. Стратегија за меѓуетничка интеграција во образованието и граѓанска вклученост на Општина 
Прилеп. 

226. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ООУ “Блаже Конески”- Прилеп, за 
учебната 2018/2019 година. 

227. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ “Блаже Конески”- Прилеп, за 
учебната 2019/2020 година. 

228. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ООУ 
“Блаже Конески”- Прилеп. 

229. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ООУ “Добре Јованоски”- Прилеп, за 
учебната 2018/2019 година. 

230. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ “Добре Јованоски”- Прилеп, за 
учебната 2019/2020 година. 

231. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ООУ 
“Добре Јованоски”- Прилеп. 

232. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“- 
Прилеп, за учебната 2018/2019 година. 

233. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“- Прилеп, 
за учебната 2019/2020 година. 

234. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ООУ „Кире 
Гаврилоски-Јане“- Прилеп. 

235. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ООУ „Климент Охридски“-Прилеп, 
за учебната 2018/2019 година. 

236. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ „Климент Охридски“-Прилеп, за 
учебната 2019/2020 година. 

237. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ООУ 
„Климент Охридски“-Прилеп. 
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238. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ООУ “Кирил и 
Методиј”с.Канатларци- Прилеп, за учебната 2018/2019 година. 

239. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ “Кирил и Методиј”с.Канатларци- 
Прилеп, за учебната 2019/2020 година. 

240. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ООУ 
“Кирил и Методиј”с.Канатларци- Прилеп. 

241. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ООУ “Рампо Левката”- Прилеп, за 
учебната 2018/2019 година. 

242. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ “Рампо Левката”- Прилеп, за 
учебната 2019/2020 година. 

243. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ООУ 
“Рампо Левката”- Прилеп. 

244. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на  ООУ “Гоце Делчев”- Прилеп, за 
учебната 2018/2019 година. 

245. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ “Гоце Делчев”- Прилеп, за 
учебната 2019/2020 година. 

246. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ООУ “Гоце 
Делчев”- Прилеп. 

247. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на  ООУ “Кочо Рацин”- Прилеп, за 
учебната 2018/2019 година. 

248. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ “Кочо Рацин”- Прилеп, за 
учебната 2019/2020 година. 

249. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ООУ “Кочо 
Рацин”- Прилеп. 

250. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на  ООУ „Круме Волнароски“ 
с.Тополчани-Прилеп, за учебната 2018/2019 година. 

251. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ „Круме Волнароски“с.Тополчани-
Прилеп, за учебната 2019/2020 година. 

252. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ООУ 
„Круме Волнароски“с.Тополчани-Прилеп. 

253. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на  ООУ „Страшо Пинџур“-с.Мало 
Коњари-Прилеп, за учебната 2018/2019 година. 

254. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ „Страшо Пинџур“-с.Мало 
Коњари-Прилеп, за учебната 2019/2020 година. 

255. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ООУ 
„Страшо Пинџур“-с.Мало Коњари-Прилеп. 

256. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ООМУ “Ордан Михајлоски - Оцка”- 
Прилеп, за учебната 2018/2019 година. 

257. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООМУ “Ордан Михајлоски - Оцка”- 
Прилеп, за учебната 2019/2020 година. 

258. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ООМУ 
“Ордан Михајлоски - Оцка”- Прилеп. 

259. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на СОУ Гимназија  “Мирче Ацев”- 
Прилеп, за учебната 2018/2019 година. 

260. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на СОУ Гимназија  “Мирче Ацев”- Прилеп, 
за учебната 2019/2020 година. 
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261. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на СОУ 
Гимназија  “Мирче Ацев”- Прилеп. 

262. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на СОУ „Ристе Ристески Ричко“- Прилеп, 
за учебната 2018/2019 година. 

263. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на СОУ „Ристе Ристески Ричко“- Прилеп, 
за учебната 2019/2020 година. 

264. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на СОУ „Ристе 
Ристески Ричко“- Прилеп. 

265. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на СОУ “Орде Чопела”- Прилеп, за 
учебната 2018/2019 година. 

266. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на СОУ “Орде Чопела”- Прилеп, за 
учебната 2019/2020 година. 

267. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на СОУ “Орде 
Чопела”- Прилеп. 

268. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на СОУ „Ѓорче Петров“- Прилеп, за 
учебната 2018/2019 година. 

269. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на СОУ „Ѓорче Петров“- Прилеп, за 
учебната 2019/2020 година. 

270. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на СОУ „Ѓорче 
Петров“- Прилеп. 

271. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу“-
Прилеп, за учебната 2018/2019 година. 

272. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу“-
Прилеп, за учебната 2019/2020 година. 

273. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на СОЕПТУ 
„Кузман Јосифоски-Питу“-Прилеп. 

274. Одлука за донесување на Детален Урбанистички план за четврт 2,блок 2.3, Општина 
Прилеп,плански период 2018-2023. 

275. Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на  градежно земјиште 
на подрачјето на Општина Прилеп за 2019 година. 

276. Одлука за откажување од корисничко право над КП 6130 КО  Прилеп. 
277. Одлука за откажување од корисничко право над КП 6131 КО  Прилеп. 
278. Одлука за откажување од корисничко право над КП 6134/1 КО  Прилеп. 
279. Одлука за откажување од корисничко право над КП 6326 КО  Прилеп. 
280. Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на  урбанистички планови на 

територијата  на  Општина Прилеп  за 2019 година 
281. Програма за измена и дополнување на Програмата за спомен обележја на Општина Прилеп 

2014-2019 година 
282. Одлука за измена на Одлуката за  извршување на Буџетот на Општина Прилеп  за 2019 година. 
283. Одлука за доделување на помош - средства за изградбата на  Црквата “Св. Наум Охридски” 

Прилеп. 
284. Одлука за доделување на помош - средства за изградбата на  Џамијата во УЗ Тризла 2 во Прилеп 
285. Одлука за доделување на  средства на ФК “Победа” Прилеп 
286. Одлука за кофинансирање на Програма за работно ангажирање во рамките на проектот 

‘‘Креирање можности за работа за сите-IV‘‘ 
287. Одлука за прифаќање на донација на Општина Прилеп. 
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288. Одлука за усвојување на Извештајот-Информацијата за безбедносната состојба на подрачјето 
на ПС од Општа надлежност-Прилеп, во текот на првото полугодие од 2019 година. 

289. Одлука за давање согласност на Финансискиот извештај за второ тромесечие од 2019 година на 
ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп. 

290. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ЈОУ Дом за 
стари лица ,,Киро Крстески-Платник’’-Прилеп. 

291. Одлука за давање согласност на Статутот на ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро Крстески-Платник’’-
Прилеп. 

292. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за 
пресметување на платите на директорот и давателите на услуги во ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро 
Крстески-Платник’’-Прилеп. 

293. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за 
пресметување на платите на јавните службеници во ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро Крстески-
Платник’’- Прилеп. 

294. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за 
пресметување на плата во ЈКП,,Водовод и канализација’’-Прилеп. 

295. Одлука за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп за 
2019/2020 година. 

296. Одлука за усвојување на Извештајот за работа на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’–Прилеп за 2018/2019 
година. 

297. Одлука за давање согласност на Одлуката за работа на воспитна група со помал број на деца во 
ЈОУДГ „Наша иднина” - Прилеп во објектите во други просторни услови во с.Канатларци, Големо 
Коњари и Беровци, како и согласност за работа на воспитните групи со поголем број на деца во 
ЈОУДГ „Наша иднина” - Прилеп во објектите во ,,Бончејца,, ,,Тризла,, Гоце Делчев,, ,,Мирче 
Ацев,, и ,,Рампо Левката,,. 

298. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ЈОУДГ 
„Наша иднина” – Прилеп. 

299. Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни-екскурзии во 
учебната 2019/2020 година на ООУ „Кочо Рацин’’- Прилеп, за III (трето), V(петто), VI (шесто) и IX 
(деветто) одделение. 

300. Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни - екскурзии во 
учебната 2019/2020 година на ООУ „ Гоце Делчев’’- Прилеп, за III (трето), V(петто), VI (шесто) и 
IX (деветто) одделение. 

301. Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни - екскурзии во 
учебната 2019/2020 година на ООУ „ Кире Гаврилоски-Јане’’- Прилеп, за III (трето), V(петто), VI 
(шесто) и IX (деветто) одделение. 

302. Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни - екскурзии во 
учебната 2019/2020 година на ООУ „ Климент Охридски’’- Прилеп, за III (трето), VI (шесто) и IX 
(деветто) одделение 

303. Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни - екскурзии во 
учебната 2019/2020 година на ООУ „ Рампо Левката’’- Прилеп, за III (трето), V(петто), VI (шесто) 
и IX (деветто) одделение. 

304. Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни - екскурзии во 
учебната 2019/2020 година на ООУ,,Страшо Пинџур”с.Мало Коњари – Прилеп, за III (трето), VI 
(шесто) и IX (деветто) одделение. 
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305. Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни-екскурзии во 
учебната 2019/2020 година на ООУ”Круме Волнароски”с.Тополчани–Прилеп, за III (трето), VI 
(шесто) и IX (деветто) одделение. 

306. Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни - екскурзии во 
учебната 2019/2020 година на ООУ ,,Блаже Конески’’– Прилеп, за III (трето), VI (шесто) и IX 
(деветто) одделение. 

307. Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни - екскурзии во 
учебната 2019/2020 година на ООУ ,,Добре Јованоски’’– Прилеп, за III (трето), VI (шесто) и IX 
(деветто) одделение. 

308. Решение за измена и дополнување на Решението за именување претставници на Општина 
Прилеп во Училишниот одбор на ООУ “Кочо Рацин“-Прилеп. 

309. Решение за измена и дополнување на Решението за именување претставници на Општина 
Прилеп во Училишниот одбор на ООУ “Рампо Левката“ - Прилеп. 

310. Решение за измена и дополнување на Решението за именување претставници на Општина 
Прилеп во Училишниот одбор на ООУ “Кире Гаврилоски-Јане”-Прилеп. 

311. Решение за измена и дополнување на Решението за именување претставници на Општина 
Прилеп во Училишниот одбор на ООУ “Гоце Делчев”–Прилеп. 

312. Решение за измена и дополнување на Решението за именување претставници на Општина 
Прилеп во Училишниот одбор на ООУ “Добре Јованоски” – Прилеп. 

313. Решение за измена и дополнување на Решението за именување претставници на Општина 
Прилеп во Училишниот одбор на ООУ “Блаже Конески” – Прилеп. 

314. Решение за измена и дополнување на Решението за именување претставници на Општина 
Прилеп во Училишниот одбор на ООУ “Климент Охридски” – Прилеп. 

315. Решение за измена и дополнување на Решението за именување претставници на Општина 
Прилеп во Училишниот одбор на ООУ “Круме Волнароски”с.Тополчани – Прилеп. 

316. Решение за измена и дополнување на Решението за именување претставници на Општина 
Прилеп во Училишниот одбор на ООУ “Страшо Пинџур”с.Мало Коњари – Прилеп. 

317. Решение за измена и дополнување на Решението за именување претставници на Општина 
Прилеп во Училишниот одбор на ООУ ’Кирил и Методиј’с.Канатларци – Прилеп. 

318. Решение за измена и дополнување на Решението за именување претставници на Општина 
Прилеп во Училишниот одбор на ООМУ „ Ордан Михајлоски-Оцка’’- Прилеп. 

319. Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на ЈКП,,Пазари’’-Прилеп. 
320. Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на ЈКП „Водовод и 

канализација“- Прилеп. 
321. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.3077 -КО Ореовец, на барање од Божидар Талески. 

322. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.2503 -КО Прилеп, на барање од Владимир Миладиноски. 

323. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.1421 и  1420-КО Варош, на барање од Горан Конески. 

324. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.2901-КО Присад, на барање од Горан Тасески. 
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325. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.399 -КО Прилеп, на барање од Дејан Волчески. 

326. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.2943 -КО Варош, на барање од Диме Славески. 

327. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.4603 -КО Прилеп, на барање од Димко Христоски. 

328. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.261 -КО Прилеп, на барање од Донка Илиеска. 

329. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.4137 -КО Дуње, на барање од Јана и Живослав Недановски. 

330. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.295/2 -КО Галичани, на барање од Јанче Јосифоски. 

331. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.406 -КО Лениште, на барање од Кире Нешкоски. 

332. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.1809 -КО Прилеп, на барање од Киро Јовчески. 

333. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.3236-КО Прилеп, на барање од Кољо Бојковски. 

334. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.624 и 583/1-КО Мало Коњари, на барање од Љупчо Бабаноски. 

335. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.3248/1 -КО Ореовец, на барање од Митре Карчески. 

336. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.3272 -КО Ореовец, на барање од Олга Самарџиоска. 

337. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.1178 -КО Варош, на барање од Паца Галеска. 

338. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.1169 -КО Варош, на барање од Пецо Јовчески. 

339. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.712 -КО Прилеп, на барање од Севдо Исмаилоски. 
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340. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.1522 -КО Варош, на барање од Сотка Пепељугоски. 

341. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.2595 -КО Присад, на барање од Стојан Ѓорѓиоски. 

342. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.77/7 -КО Дабница, на барање од Цветан Ристески. 

343. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.120 и 212 -КО Мелница, на барање од Цветко Сарваноски. 

344. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.172/1 и 172/3-КО Варош, на барање од Цена Филипоска. 

345. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за 
пресметување на плати за вработените во ЈКП Пазари Прилеп, бр. 02-148/1-2 од 09.10.2019 
година. 

346. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за 
пресметување на плати за вработените во ЈКП Пазари Прилеп, бр. 02-148/1-3 од 09.10.2019 
година. 

347. Одлука за доделување на помош-средства за хуманитарни цели  
348. Одлука за утврдување на приоритет на проектите:  - „Дополнување на основен проект за мрежа 

за фекална канализација -  Секундарна мрежа и пречистителна станица во н.м. Мало Коњари“;  
- „Основен проект за реконструкција на главен довод од Пашоски ливади собирна шахта за Град 
Прилеп“ и  - „Основен Проект за реконструкција на стари градски извори – Лековски извори“ 

349. Квартален Извештај за Извршување на Буџетот на Општина Прилеп за трет квартал од  2019 
година. 

350. Одлука за давање согласност на Одлуката за покачување на плата на помошно техничкиот 
персонал на ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро Крстески-Платник’’-Прилеп. 

351. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ЈОУ Градска 
Библиотека ,,Борка Талески’’-Прилеп. 

352. Решение за измена и дополнување на Решението за именување членови на Управниот одбор 
на ЈОУ Градска библиотека “Борка Талески” – Прилеп. 

353. Одлука за утврдување на приоритет на Општина Прилеп за проекти за изработка на техничка 
документација за „изградба, реконструкција и урбанистичко уредување на Градска река 
Прилеп “ 

354. Одлука со цел предавање за управување на ЈКП "Водовод  и  канализација"-Прилеп недвижна 
ствар–водостопанскa градбa  ,,фекална канализација со систем за предтретман на отпадни 
води во населено место Канатларци, заедно со мрежа од индивидуални приклучоци,,. 

355. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за 
пресметување на платите во ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп, бр.02-2316/2 од 16.10.2019 година. 

356. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП 
Прилеп за период од 01.07.2019 година до 30.09.2019 година. 

357. Одлука за доделување на средства на Здружението ЛОКАЛЕН СПОРТСКИ СОЈУЗ Прилеп, за 
реализација на хуманитарниот турнир во мал фудбал ,Свети Никола’’. 

358. План на развојни програми на Буџетот на Општина Прилеп, за 2020 година. 
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359. Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Прилеп.  
360. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Прилеп. 
361. Одлука за превземање на Работнички универзитет ’’Пере Тошев’’-Прилеп. 
362. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП 

,,Пазари’’ Прилеп, за период од 01.07.2019 година до 30.09.2019 година. 
363. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за  финансиското работење на ЈКП 

„Комуналец“ Прилеп, за период од 01.07.2019 година до 30.09.2019 година. 
364. Одлука за усвојување на Финансиски план на ЈКП ,,Комуналец’’ Прилеп, за 2020 година. 
365. Одлука за усвојување на Програмата за одржување и користење на паркови, зеленило, парк-

шуми и рекреативни површини и програма за подигање и одржување на зеленило за 2020 
година, на ЈКП „Комуналец“ Прилеп. 

366. Одлука за усвојување на Програмата за работа и одржување на градските гробишта и капела за 
2020 година, на ЈКП „Комуналец“ Прилеп. 

367. Одлука за усвојување на Програмата за одржување на јавна чистота на територијата на 
Општина Прилеп за 2020 година, на ЈКП „Комуналец“ Прилеп. 

368. Одлука за усвојување на Програмата за стационар за згрижување на животни скитници 
(Шинтерска Служба) на Општина Прилеп за 2020 година, на ЈКП „Комуналец“ Прилеп. 

369. Одлука за усвојување на Програмата за управување на отпад на територијата на Општина 
Прилеп за 2020 година, на ЈКП „Комуналец“ Прилеп. 

370. Одлука за именување Совет за превенција на детско претстапништво. 
371. Одлука за основање на Општински Совет за социјална заштита. 
372. Одлука за доделување на камени бекатони плочки  на манастирот Св.Димитрија-село Селце, 

кои ги има на располагање Општина Прилеп. 
373. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.1588-КО Дабница, на барање од АД Водостопанство-Скопје. 

374. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.72–КО Манастир, на барање од Роберт Бунтески. 

375. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.691–КО Канатларци, на барање од Саки Ибраимоски. 

376. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.2876/2–КО Прилеп, на барање од Ратка Митреска. 

377. Одлука за утврдување исполнети  услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.2996–КО Присад, на барање од Влатко Стојаноски. 

378. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување 
на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат 
и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2503 -КО Прилеп, на барање од Владимир 
Миладиноски. 

379. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно ГУП, на 
објект бр.1, на КП бр.19192/1-КО Прилеп, од површина наменета за индустрија шифра Г во 
домување шифра А1, на барање од Аљакоски Раде. 
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380. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно ДУП, на 
објект бр.1, на КП бр.24091/1 и 14434/1- КО Прилеп, од површина наменета за заштитно 
зеленило шифра Д2 во домување шифра А1, на барање од Шиклеска Жаклина и Славчо. 

381. Одлука за донесување на Регулациски план на ГУП за град Прилеп за БЛОК 4.2 во ЧЕТВРТ 4, КО 
Прилеп, Општина Прилеп. 

382. Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на  урбанистички планови на 
територијата  на  Општина Прилеп  за 2019 година.  

383. Одлука за усвојување на тримесечен финансиски извештај за период од 01.07.2019 до 
30.09.2019 година на ЈОУ Дом за стари лица „К.К.Платник“ Прилеп. 

384. Решение за именување член на Управен одбор во Јавна установа Меѓуопштински  Центар за 
Социјалана работа Прилеп. 

385. Одлука за потврдување на Решенијата за формирање на комисии за процена на штетите во 
Општина Прилеп, за непогодите во 2018 и 2019 година. 

386. Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Прилеп, за 2019 година. 
387. Одлука за давање согласност за кофинансирање во имплементација со проектот „Зајакнување 

на техничките капацитети за собирање на комунален отпад во Општините Прилеп, Ресен и 
Демир Хисар“. 

388. Одлука за формирање на Локалнa комисиja за борба против трговија со луѓе и илегална 
миграција во Општина Прилеп. 

389. Одлука за давање согласност за измена на Статутот на ЈКП „Комуналец“ Прилеп. 
390. Одлука за давање согласност за измена и дополнување на Годишниот план за вработување на 

ЈКП „Комуналец“ Прилеп за 2019 година. 
391. Одлука за давање на согласност за продажба на 830 обични акции на ЈКП Комуналец Прилеп 

кој ги поседува во ТЕКСТИЛ „ЕЛМА“ ДОО Прилеп. 
392. Одлука за  давање на позитивно мислење за донесување на Статут на ООУ “Кире Гаврилоски 

Јане”- Прилеп.  
393. Буџет на Општина Прилеп за 2020 година.  
394. Одлука за извршување на Буџетот на Општина Прукеп за 2020 година.  
395. Одлука за утврдување вредноста на бодот за платите на административните службеници за 

2020 година. 
396. Одлука за определување на висината на благајничкиот максимум. 
397. Програма за субвенционирање на Јавните Комунални Претпријатија основани од ЕЛС Општина 

Прилеп за 2020 година. 
398. Програма за субвенционирање на месечните трошоци за вода на социјално ранливи категории 

на граѓани за 2020 година. 
399. Буџетски Календар на Општина Прилеп за 2020 година. 
400. Заклучок во врска со постапка спроведена за Заварувањето и реставрација на бронзена статуа 

за „Споменик на стрелните борци од бугарскиот фашистички окупатор во село 
Дабница,Прилепско“.  

401. Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Прилеп за 2020 
година. 

402. Одлука за донесување на детален урбанистички план за четврт 7, блок 7.1, Општина Прилеп 
плански период од 2017-2022 година. 

403. Програма за работа во областа на располагањето со градежно земијште сопственост на 
Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Прилеп. 

404. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ЈКП „Пазари“ - Прилеп, за 2020 година. 
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405. Одлука за усвојување на Програмата за работа на ЈКП „Пазари“ - Прилеп, за 2020 година. 
406. Одлука за усвојување на Програмата за субвенционирање на трошоци од работењето на ЈКП 

„Пазари“ – Прилеп, за 2020 година. 
407. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ЈОУ Дом за стари лица “Киро Крстески-Платник“ 

за 2020 година. 
408. Одлука за усвојување на Програма за работа и развој со инвестициони вложувања и 

Финансискиот план за работењето на ЈКП „Водовод и Канализација“ Прилеп, за 2020 година. 
409. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на СОУ „Ристе 

Ристески Ричко“-Прилеп. 
410. Одлука за  давање на позитивно мислење за донесување на Статут на ООУ “Добре Јованоски”- 

Прилеп.  
411. Одлука за  давање на позитивно мислење за донесување на Статут на ООУ “Климент Охридски”- 

Прилеп.  
412. Одлука за  давање на позитивно мислење за донесување на Статут на ООУ “Рампо Левката”- 

Прилеп.  
413. Одлука за усвојување на Финансискот план со планирани инвестиции на ЈП за ПУП Прилеп, за 

2020 година. 
414. Одлука за усвојување на Програмата за работа на ЈП за ПУП Прилеп - планирани активности во 

2020 година. 
415. Одлука за давање согласност на Ценовник за дополнување на Ценовникот на услуги за 

изработка на детални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и 
урбанистичко проктна документација, изработка на основни проекти за високоградба и 
останата проектна документација, вршење на стручна ревизија на урбанистичко-планска 
документација, урбанистичко-проектна документација и проектна документација, надзор над 
изградба, реконструкција, адаптација, надградба и доградба на објекти од високоградба и 
линиски инфраструктурни градби, хоризонтална сигнализација, урбана оперема и зимско 
одржување на потребите на ЕЛС Општина Прилеп. 

416. Одлука за давање согласност на Одлуката за определување на бесплатен јавен градски превоз 
за пензионери односно лица постари од 62 години за жени односно 64 години за мажи во 
автобусите на ЈП за ПУП Прилеп за 2020 година. 

417. Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на  урбанистички планови на 
територијата  на  Општина Прилеп  за 2019 година. 

418. Програма за култура за 2020 година. 
419. Програма за спомен обележја на Општина Прилеп за 2020-2025 година. 
420. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за 

пресметување на платите во ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп, бр.02-3215/9 од 23.12.2019 година. 
421. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредност на бодот на помошно-

техничките лица вработени во ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“Прилеп бр.02-
924/2 од 23.12.2019 година. 

422. Одлука за прифаќање на донација на опрема и подвижни ствари на Општина Прилеп и давање 
на трајно користење на донираната опрема и подвижни ствари на Јавнатa општинска установа 
– Дом за стари лица „Киро Крстески Платник“ – Прилеп. 

423. Одлука за прифаќање на донација-урбана опрема на Општина Прилеп од Друштво за 
управување и отпад од пакување, ПАКОМАК ДОО Скопје.. Одлука за отпочнување постапка за 
превземање на Фудбалски клуб „Победа“ АД Прилеп во сопственост на Општина Прилеп,  

424. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП 
,,Водовод и Канализација’’ Прилеп, за период од 01.07.2019 година до 30.09.2019 година, 
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Во одделението за правни работи се водат и судските предмети во кои Опоштина Прилеп се јавува 
како тужена страна односно тужител. 
Во текот на 2019 година Општина Прилеп (освен предметите во кои ја застапуваат адвокати) пред 
основните судови во Прилеп и Скопје ги има следните предмети:  
 

1. Тужител Илија Момироски предмет Ро.бр.287/18 пред Основен суд  Прилеп правен основ 

парично побарување од работен однос предметот се уште нема првостепена пресуда, а има 

закажано рочиште за 23.01.2020 година;  

2. Тужител Добре Бошкоски предмет Ро.бр.289/18 пред Основен суд  Прилеп правен основ 

парично побарување од работен однос предметот се уште нема првостепена пресуда, а има 

закажано рочиште за 23.01.2020 година; 

3. Тужител Милан Иваноски предмет Ро.бр.288/18 пред Основен суд  Прилеп правен основ 

парично побарување од работен однос  предметот по усвоена жалба на тужителот се врати на 

повторно одлучување и има закажано рочиште за 11.02.2020 година; 

4. Тужител Елена Ѓурчиноска од Скопје предмет 19 МАЛВП 425/19 правен основ надомест на 

материјална штета во кој општина Прилеп е второтужена, а првотужен е АД за осигурување 

ЕУРОЛИНК Скопје, нема пресуда а е закажано рочиште за 20.02.2020 година,  

5. Тужители  Николче Стојаноски и Гоце Стојаноски од Прилеп предмет 35 МАЛВП 589/19 правен 

основ надомест на  штета во кој општина Прилеп е второтужена, а првотужен е АД за 

осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје- Виена Иншуренс Груп од Скопје, нема 

пресуда а е закажано рочиште за 27.02.2020 година,  

6. Тужител Стефан Спиркоски предмет МАЛВП 374/2019 правен основ надомест на штета тужени 

општина Прилеп и ЈКП Комуналец Прилеп закажано рочиште за 24.02.2020 година, 

7. Тужител Даме Дамкоски предмет МАЛВП 348/2019 правен основ надомест на штета тужени 

општина Прилеп и ЈКП Комуналец Прилеп донесена е првостепена пресуда со која е одбиено 

тужбеното барање спрема општина Прилеп 

8. Тужител Горан Ѓорѓиоски предмет МАЛВП 358/2019 правен основ надомест на штета тужени 

општина Прилеп и ЈКП Комуналец Прилеп се очркува првостепена пресуда, 

9. Тужител Викторија Петроска Стрезоска предмет МАЛВП 235/19  пред Основен суд  Прилеп 

правен основ надомест на материјална штета тужени општина Прилеп, МАКЕДОНИЈА ПАТ и 

Јавно препријатие за државни патишта, одбиено тужбено барање спрема општина Прилеп но 

тужителот поднесе жалба; 

Одделението за правни работи учествуваше и го спроведе пописот на материјални, нематеријални 
и финансиски средства на Општина Прилеп и изготви финален извештај и решение за усогласување 
на фактичката со сметководствената состојба. 
Одделението за правни работи ги изврши и наредбите на основното јавно обвинителство Прилеп 
за примопредавање на документација, изготви записници за примопредавање и ја предаде 
целокупната документација  во копија за следните предмети:  
1. Oглас бр.08 од 2015 година за набавка на "Реконструкција на капацитети во енергетиката-

реконструкција на јавно осветлување на локации на територијата и за потребите на ЕЛС-

Општина Прилеп" 
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2. бр.9 од 2017 година за набавка на “Изградба на капацитети во енергетиката-изградба на јавно 

осветлување на локации на територијата на општина Прилеп”: 

3. Oглас бр.10 од 2015 година за набавка на “Набавка-купување на други материјали   (набавка 

на електро и други материјали за јавно осветлување на територијата и за потребите на ЕЛС-

општина Прилеп)”: 

4. Oглас бр.31 од 2014 година за набавка на “Изградба на капацитети во енергетиката-изградба 

на јавно осветлување на локации на територијата на општина Прилеп”: 

5. Оглас бр.26 од 2015 година за набавка на "Изградба на линиски инфраструктурни градби од 

втора категорија на локацијата “Дел од новопланираната населба Градина-прва фаза””: 

6. Оглас бр.14 од 2014 година за набавка на "Реконструкција на капацитети во енергетиката-

реконструкција на јавно осветлување на локации на територијата и за потребите на ЕЛС-

Општина Прилеп": 

 

 
 

II. Извештај на Одделение за локален економски развој и прекугранична соработка 

 
1. Подготвени и доставени проектни апликации: 

a. Изработка на техничка документација „Изградба, реконструкција и урбанистичко 

уредување на Градска река Прилеп“, аплициран до УНДП - Фонд за техничка 

документација, ноември 2019 

b. Пријава за поддршка за изработка на планови или стратешки документи за одржлива 

урбана мобилност, аплициран до ГИЗ - ЗЕЛС 

c. Придонес кон правилен развој на децата во Општина Прилеп преку изведба на детско 

игралиште во ООУ „Рампо Левката“ – Прилеп, аплициран до МЦМС, финансиран од 

Сокотаб  

d. Развој на спортот кај младата популација во руралните средини на Општина Прилеп преку 

набавка на кошаркарска опрема во основно училиште „Круме Волнароски“,аплициран до 

МЦМС 

e. Замена на постоечкото јавно осветлување со штедливи LED светилки во руралните 

подрачја на Општина Прилеп, аплициран до  БРР врз основа на Јавниот повик објавен за 

прибирање на предлог проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и 

за развој на селата за 2019 год. (проектот не беше одобрен) 

f. Барање и пропратна документација за “Јавен повик за субвенционирање на десет 

општини за изработка на локални Стратегии за развој на туризмот“од Програмата за 

развој на туризмот за 2019 година на Министерството за економија, за изработка за 

Стратегија за развој на туризмот за Општина Прилеп (проектот не беше одобрен) 

g. Барање за донација на санитетско возило со опрема за потребите на ЈЗУ Општа болница 

„Борка Талески“ -  Општина Прилеп, аплицирано до Турска агенција за соработка и 

координација ТИКА 
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h. Подршка за проект: Воспоставување на заедничка платформа за надградување и 

вмрежување кон одржливи градови, аплициран до Еразмус + програмата од Американ 

Колеџ Скопје (одобрен и се реализира – Контакт Даме Димески)  

i. Барање за изработка на потребната техничка документација за Општина Прилеп – 

доставено до Министерство за финансии, Единица за управување со Проектот за 

подобрување на општинските услуги – МСИП (за изработка на техничка документација за 

реконструкција на улиците „Леце котески“ во должина од 2 км и „Орде Чопела“ во 

должина од 1 км) – одобрен, реализација во тек 

j. Подготовка и поднесување на проект „Facilitating Social Inclusion of Roma“ во партнерство 

со IOM (International Organization of Migration) – канцеларија во Скопје и Општина 

Гостивар, по објавен повик на Европска комисија со бр. EuropeAid/162627/DD/ACT/MK 

(проектот беше ставен на резервна листа) 

k. Барање за добивање на средства од Програмата за инвестирање во животната средина за 

2019 година за реализација на проект „Изработка на проектна документација за локални 

канализациски системи со пречистителни станици за населените места Селце, Тополчани, 

Галичани, Кадино Село и Ново Лагово, аплициран во февруари 2019 година (проектот не 

беше одобрен) 

l. „Дополнување на основен проект за мрежа за фекална канализација -  Секундарна мрежа 

и пречистителна станица во н.м. Мало Коњари“, поддршка за подготовка на проекна 

апликација до Министерство за транспорт и врски – во тек е одобрување 

m. „Основен проект за реконструкција на главен довод од Пашоски ливади собирна шахта за 

Град Прилеп“, поддршка за подготовка на проекна апликација до Министерство за 

транспорт и врски – во тек е одобрување 

n. „Основен Проект за реконструкција на стари градски извори – Лековски извори“, 

поддршка за подготовка на проекна апликација до Министерство за транспорт и врски – 

во тек е одобрување 

o. „Замена и инсталација на водомери и поставување на опрема за далечинско отчитување 

на водоводната мрежа во Општина Прилеп – 1 фаза“, поддршка за подготовка на проекна 

апликација до Министерство за транспорт и врски – во тек е одобрување 

p. „Реконструкција на  тротоарите во ромската населба „Тризла“ одобрен од програмата 

ROMACTED (Европска Унија и Совет на Европа) во износ од 8.352,74 евра – рок на 

реализација од 03 декември 2019 до 02 јуни 2020 година. 

q. Проект „Поставување на сообраќајни знаци на места каде што нема како и облежување на 

премини на постоечките главни улици во Урбаната заедница Тризла 1 и Тризла 2“ одобрен 

од Министерството за локална самоуправа согласно Акционите планови за инклузија на 

Роми во областите домување и образование, во износ од 212.192,50 ден. со рок за 

реализација до 30.09.2020 година. 

r. Доставување на апликација за сертификација за поволна бинис клима BFC – нема одговор 

s. Проект Општинско корисна работа  - UNDP, Агенција за вработување и Општина Прилеп: 

1. Програма УНДП, 
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2. Програма УНДП и СДЦ 
проектите се одобрени и имплементацијата е во тек 

t. Програма јавни работи – согласно Оперативен план за активни мерки и политики за 

вработување, Агенција за вработување и Општина Прилеп – проектот беше одобрен и 

реализиран 

u. Отворање на нов Дневен центар за лица со попреченост во соработка „ПОРАКА“ * 

v. Барање/апликација на Јавен повик од Програмата за намалување на аерозагадување за 

2019 за Опрема и машини. 

w. Барање/апликација на Јавен повик од Програмата за намалување на аерозагадување за 

2019 за енергетска ефикасност (столарија). 

x. Поддршка за Барање/апликација на Јавен повик од Програмата за намалување на 

аерозагадување за 2019 за пречистувачи на воздух на ЈОУДГ „Наша Иднина“. 

 

2. Имплементација на проекти: 

a. Придонес кон правилен развој на децата во Општина Прилеп преку изведба на детско 

игралиште во ООУ „Рампо Левката“ – Прилеп, аплициран до МЦМС, финансиран од 

Сокотаб  

b. Подготовка на материјали за Проект “Означување на старата чаршија во Прилеп“  

(Поддржан од Агенција за промоција и поддршка на туризмот) 

c. Склучен договор за имплементација на потпроект „Прилепско езеро – Нови авантури, 

нови можности“: објавен тендер за градежни работи, организирана посета на локација за 

заинтересирани изведувачи. Во тек е евалуација на понуди за изведба на градежни 

работи. 

d. Проект „Маркови Кули – Заштита и делување“,  изведени градежни работи, подготвен 

план за управување со заштитеното подрачје, подготвени материјали за промотивни 

материјали, подготвени материјали за досие за реноминација на привремена листа на 

УНЕСКО. 

e. Мерка 321  - „Реконструкција на општински пат Л600195524 – од н.м. Волково до н.м. 

Прилепец“ – завршена тендерска постапка и склучен договор со изведувач 

f. Мерка 322 - Проект „Изработка на урбанистички планови за 30 села во Општина Прилеп: 

Тополчани, Ерековци, Мажучиште, Селце, Кадино Село, Галичани, Алинци, Ново Лагово, 

Витолиште, Чепигово, Клепач, Подмол, Загорани, Голем Радобил, Веселчани, Крушевица, 

Штавица, Тројкрсти, Дабница, Бонче, Волково, Старо Лагово, Беловодица, Плетвар, 

Шелеверци, Тројаци, Прилепец, Ракле, Манастир и Леништа“ – завршена тендерска 

постапка и склучен договор со изведувач 

g. Мерка 323 - Проект „Реконструкција на општински пат Л600195524 од Прилеп – н.м. 

Волково – н.м. Прилепец – до манастир Св. Никола“– завршена тендерска постапка и 

склучен договор со изведувач 

h. Донација на противпожарно возило и опрема од Витаминка Прилеп, Корпорација Коузон 

Прилеп во соработка со Фире-Аид Интернатионал и Операција Флориан од Велика 

Британија – поддршка за реализација на донацијата 
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i. Проект „Изработка на урбанистички планови за селата Ореовец и Крстец“ – финансиран од 

Биро за регионален развој на РМ и буџет на Општина Прилеп, со рок до 31.03.2020 година. 

j. Проект Општинско корисна работа  - UNDP, Агенција за вработување и Општина Прилеп 

1. Прва програма УНДП: 
Ангажирани се вкупно 9 лица, од кои 6 лица за период од 6 месеци и 3 лица на 9 
месеци 
2. Втора програма УНДП и СДЦ- 
ангажирани се 3 лица во времетраење од 6 месеци 

k. Програма јавни работи – согласно Оперативен план за активни мерки и политики за 

вработување, Агенција за вработување и Општина Прилеп 

l. Отворање на нов Дневен центар за лица со попреченост во соработка „ПОРАКА“ * 

m. Подготовка и реализирање на проект „Мариовско-Мегленски културни средби – 

ВЕЛОСИПЕДСКА ТУРА“  одобрен на конкурсот од Јавниот повик за кофинансирање на 

проекти, бизнис форуми и други манифестации од областа на туризмот од Министерство 

за економија. 

n. Прибирање на информации и учество во изготвување на проект за поставување на 

унифицирана локална туристичка сигнализација, согласно Програмата за развој на 

туризмот за 2019г, за потребите на Министерството за економија. 

o. Имплементација на Барањето/апликацијата на Јавен повик од Програмата за намалување 

на аерозагадување за 2019 за Опрема и машини. Набавка и инсталација на Комбинирана 

ГАС-НАФТА котлара за Гимназија „Мирче Ацев“, и 13 инвертер системи за СОУ „Ѓорче 

Петров“, СОУ „Орде Чопела“, ЈОУДГ „Наша Иднина“ (Градинките Работнички Универзитет 

и градинката во с. Г. Коњари) и ООУ „Круме Волнароски“ (ПОУ Беровци). 

p. Имплементација на Барањето/апликацијата на Јавен повик од Програмата за намалување 

на аерозагадување за 2019 за енергетска ефикасност (столарија). Набавка и инсталација на 

столарија за Дом за стари лица „К. Крстески - Платник“, ООМУ „Ордан Михајлоски - Оцка“, 

ЈОУДГ „Наша Иднина“ Мирче Ацев (Аличаир), ООУ „Круме Волнароски“ (ПОУ Алинци и 

ПОУ Загорани). 

q. Имплементација на апликацијата на Јавен повик од Програмата за намалување на 

аерозагадување за 2019 за пречистувачи на воздух на ЈОУДГ „Наша Иднина“.Градинките 

„Наша Иднина“ аплицираа своја апликација и врз база на повикот обезбедија 7 

пречистувачи на воздух. 

 

3. Следење на огласи за достава на проектни апликации од домашни и странски донатори  (IPA, 

UNDP, USAID, SDC, Светска банка, GIZ, програми и повици од Министерствата, Биро за 

регионален развој, АФПЗРР, НВО и др.) 

 
4. Средби и комуникација со донатори: УСАИД, УНДП, СДЦ, Светска банка и др. 

a. Комуникација со Светска Банка по основ на Урбаната Ревизија и проектите преку МСИП 

b. Комуникација со УНДП по основ на ОКР  
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c. Учество во проектот „Подобрување на општинското владеење“ (Improving Municipal 

Governance“ спроведуван од UNDP и доставување на податоци за урбаните и месните 

заедници до националниот консултант Иван Торомановски. 

 
5. Имплементација  на Стратегија за ЛЕР на Општина Прилеп за периодот 2014-2020 – реализација 

на активности и проекти на локалната самоуправа согласно стратегијата и акциониот план и 

нивно следење  

 

6. Организирање на седници на Економски совет  - 03.09.2019 (во зелена сала)  

 

7. Организација и поддршка на настани 

a. Обука за подготовка на Еразмус+ проекти организирана од Националната агенција за 

европски образовни програми и мобилност (НАЕОПМ), Датум: 14-16 Ноември 2019, Место: 

Хотел Монтана Крушево 

b. Jавна презентација на План за управување со животната средина и социјалните аспекти за 

потпроектот „Прилепско езеро – Нови авантури, нови можности“, 10.10.2019 година, 

Општина Прилеп 

c. Поддршка за велосипедска рекреативна тура „Тура преку Слива“,  

d. Поддршка на велосипедска рекреативна тура „Сите на велосипед 2019“ 

e. Поддршка на меѓународен фестивал во спортско качување „Крали Марко болдер фестивал 

2019“ 

f. Поддршка на меѓународен натпревар во планиско трчање „По стапките на Крали Марко 

2019“ 

g. Поддршка на велосипедски камп „Mariovo – off road experience“ 

h. Организирање на одбележувањето на Европската недела на мобилност (EMW) од 16-21 

септември 2019 година и организирање на велосипедско дефиле на 21 септември 2019 

год. – одбележување на „Ден без автомобили“ 

i. Одбележување на Денот  на руралната жена – 15 октомври, во соработка со ЗГ ЛАГ Агро 

Лидер – организирање на трибина и мини саем на рачни изработки од рурални жени 

j. Учество во организација на Свечената седница по повод одбележувањето на Денот на 

Град Прилеп „3ти Ноември“ и доделување на Третоноемвриските награди 

k. Учество во организација на Предновогодишен концерт – 26.12.2019 година 

l. Прочка 2019 

m. Меѓународен ден на Ромите 

n. Донаторски маратон – Трчаме заедно за лицата со церебрална парализа 

o. Пиво Фест 2019 

p. Карпалак 2019 

q. 11-ти Октомври 2019 

r. Инфо денови за огласи на ФИТР и ИПАРД 

a. Комуникација и поддршка за организирање на Музички настан со Националниот сојуз на 

слепи лица на 17ти Април. 
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s. Здружение Ромски Деловен Информативен Центар на Македонија - ЗРДИЦМ - Промоција 

на документарниот филм „Поддршка за легализација на Ромското домување - Мапирање 

на разликите“ 

t. Подготовка и печатење на налепници за покани и честитки за сите позначајни настани и 

празници во текот на годината.  

b. Покани за 3ти Ноември  

c. Покана за 11 Октомври 

d. Покана за граѓански парламент - Буџет 2020 

e. Покана за Пиво Фест 2019 

f. Покана за предновогодишен концерт во „Марко Цепенков“ 

g. Покана за Св. Никола 

 
8. Учество во активности и проекти на ЦРППР 

a. Програма на БРР 2019 – Поставување на фотоволтаични системи на Дневен центар за лица 

со церебрална парализа  и Градскиот Пазар 

b. Учество во изработка на Физибилити студијата за кучиња скитници во Пелагонискиот 

регион од УНДП преку ЦРППР 

c. Проект „Зајакнување на техничките капацитети за собирање на комунален отпад во 

општините Прилеп, Ресен и Демир Хисар“ (Вкупната вредност на средствата предвидени 

во проектот за Општина Прилеп изнесуваат 4.463.055,00 денари, а Општина Прилеп во 

проектот ќе кофинансира со износ од 328.055,00 денари), декември 2019 

d. Мерка 323 – Проект за означување на културни и природни знаменитости во рурални 

средини во Општина Прилеп 

e. Реализација на Проект за набавка на теренско противпожарно возило и противпожарна 

опрема  

f. Учество на Регионален форум – ЦРППР со поддршка на SDC 

g. Редовно следење на активностите и учество на состаноците на ЦРППР 

h. Договори за кофинансирање и исплата на финансиски средства согласно договорот и 

одлуките на Совет 

 
9. ISO 9001:2015 стандард –спроведување на редовна годишна интерна и надзорна проверка 

 

10. Координација и следење на имплементацијата/ажурирањето на ГИС системот во Општина 

Прилеп во соработка со претставници на Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита 

на животната средина 

 
11. Пополнување на прашалници и доставување на материјали: 

a. Функционална анализа 

b. Достава на материјали за економски потенцијали на Општина Прилеп до Агенција за 

иселеништво 
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c. Спроведување на прашалникот за потрошувачката на енергија од Агенција за енергетика 

до сите општински институции и одговор до Агенцијата. 

d. Одговор на барањето од Министерство за економија за податоци за планирани 

мерки/проекти за енергетска ефикасност за период 2019-2021 година. 

e. Пополнет прашалник до консултанти за Регионална Депонија 

 
12. Соработка со национални, регионални и локални институции, НВО и учество во заеднички 

проекти и настани:  

a. Континуирана соработка со ЈУ МЦСР, АВРСМ, АФПЗРР, Центар за развој на пелагониски 

плански регион 

b. Во соработка со ЈКП Комуналец, регионална средба со дебата за регионална депонија. 

c. Помош за Регионална занаетчиска комора од страна на Општина Прилеп 

d. Меморандум за соработка со Здружение Центар за Граѓанска Иницијатива Прилеп  за 

аплицирање во Програмата за Прекугранична Соработка помеѓу Република Северна 

Македонија и Република Албанија 2014 – 2020 во рамки на инструментот за 

предпристапна помош (IPA II) 

e. Потпишување на меморандум со НВО Gou Green  за  проект за воспоставување на Биди 

зелен клубови  во средните училишта во Општина Прилеп. 

f. Соработка со НВО Рома Перспектив во имплементација на проекти: "Градење на посилни 

локални мрежи за подобрување на заштитата на правата на децата Роми", проект за 

легализација на објекти во населбата „Тризла“, проект за ООУ „Добре Јованоски“ 

финансиран од Јапонската амбасада и др.  

g. Соработка со Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – 

ПОРАКА и отворање на нов Дневен цетар за лица со попреченост * 

h. Соработка со Коалиција СЕГА по основ на имплементација на младински проекти 

i. Состаноци со работно тело на програмата РОМАКТЕД 

j. Средби со урбани и месни заедници 

 
13. Подготовка на материјал за промоција на економските потенцијали на Општина Прилеп 

 
14.  Тековни активности на Одделението за ЛЕР  

a. Подготовка на Годишна програма на Одделението за ЛЕР и прекугранична соработка за 

2020, изработка на извештаи, планови за набавки, спроведување на процес на оценување 

и сл. редовни активности 

b. Ажурирање на PADOR профил на Оpштина Прилеп 

c. Регистрација на проекти во СЕП  

d. Заверка на нормативи за храна и пијалоци на угостителските објекти од Општина Прилеп – 

во 2019 година заверени се вкупно 53 нормативи за храна и пијалоци 

e. Заверка на работно време на угостителски објекти од Општина Прилеп - во 2019 година 

заверени се вкупно 52 пријави за работно време на угостителски објекти и 1 пријава за 

работно време на туристичка агенција  
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f. Категоризација на угостителски објекти од мал обем – во текот на 2019 година извршена е 

категоризација на 2 објекти и рекатегоризација на 3 објекти, вкупно 5 објекти 

g. Издавање на потврди за усогласеност на инвестициите со Стратегијата за ЛЕР на Општина 

Прилеп 2014-2020 година за апликанти на ИПАРД програмата – издадени се 35 потврди за 

мерка 1 и 6 потврди за мерка 7. 

h. Учество во комисии за јавни набавки 

i. Ажурирање на база на податоци за компании од Општина Прилеп 

j. Ажурирање на база на јавни институции кои делуваат на територија на Општина Прилеп 

k. Ажурирање на база на податоци за невладини организации од Општина Прилеп 

l. Учество во Комисија за спроведување на оценувањето на административните службеници 

во Општина Прилеп 

m. Тековно постапување по доделени предмети, дописи, писма на поддршка и сл. од областа 

на делување на Одделението.  

 
15. Спроведување на Програма за енергетска ефикасност 2018-2020 ** 

а.  Информација за едногодишен акционен план до Агенција за енергетика од ПЕЕ 2018 - 2020 
б. Акционен план за 2019 до Агенција за енергетика 

 
16. Друго 

*Програма за социјална заштита на Општина Прилеп 2019-20 и Годишен план за 2019 
*Поддршка на работата на Дневниот центар за лица со церебрална парализа  
**Програма за решавање на проблемот со сопственичките и бездомните кучиња на територија на 
Општина Прилеп 2019-2021 
** Работилници на комисија за борба против трговија со луѓе 
**Работилница за борба против семејно насилство, со посебен акцент на жените Ромки 
** Работилница за ХИВ  СИДА – со  Црвен крст Прилеп  
** Надзор на дератизација и дезинсекција 
** Организација на еколошка акција ЕКО Прилеп во соработка со ЈКП Комуналец 
** Обука МАЦЕФ за МВП софтвер 
** Состанок во Влада, тема:  Животна средина, намалување на аерозагадување, инспекциски 
надзор 
** Стратегија за меѓуетничка интеграција во образование, член на комисија и обука 
** Комисија за изведување на училишни екскурзии 
**Комисија за прием на котлара за Гимназија „Мирче Ацев“ 
**Комисија за стратегија за МИО 
** Функционална анализа 

 
*Активности од областа на социјалната заштита, што е надвор од делокругот на работа на 
Одделението за ЛЕР и прекугранична соработка 
** Други активности надвор од делокругот на одделението 
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III. Извештај на Одделение за јавни дејности  

Согласно работните задачи и ингеренции во одделението се реализирани следните активности: 
 
- Изработка и проверка на документи кои се доставуваат до училиштата, градинките и до 

Министерство за образование и наука(МОН)-Скопје и тоа: решенија за именување на 
вршители на должност директори во училиштата, градинките, библиотека и старски дом како 
и одлуки за распишување на огласи, решенија за избор на директори , согласности за 
интервентно вработување, доставување на барања до МОН за добивање на согласности за 
распишување на огласи во училиштата за прием на вработени на определено време, барања 
за добивање на согласности за новофинансирани работни места, потоа барања за добивање 
на мислења за формирање на паралелки со помал број на ученици во основните и средните 
училишта и доставување на истите мислења до советот на Општина Прилеп. Изработка на 
повеќе решенија за формирање на комисии како на пример за одлучување при жалби за 
изведување на ескурзиите во училиштата и реонизација на училиштата и др. Учество во 
работата на комисиите за жалби за изведување на екскурзии во основните и средните 
училишта. Доставување на податоци за основната дејност на училиштата и одговор на други 
дописи кои доаѓаат од МОН, Државен просветен инспекторат и други институции кои се 
поврзани со образованието и училиштата како и доставување на барања до Министерство за 
информатичко општество и МОН за  превземање на вработени на неопределено време од 
една општина во друга и од едно училиште во друго. Соработка со општинската комисија за 
трансформација на работниот однос од определено на неопределено време Програма за 
спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести на 
територијата на Општина Прилеп за 2019год. како и изработка и доставување на годишен 
извештај како и план за јавни набавки до секторот за финансии при Општина Прилеп 

-  Учество во работата на комисиите за јавни набавки за спроведување на повќе постапки како 
и учество во надзорен орган при спроведувањето на дезинфекција, дезинсекција и  
дератизацијата на територијата на Општина Прилеп. Исто така се изработуваа одговори на 
барања на информации од јавен карактер како и  учество во работата на  повеќе комисии за 
прием на вработени во Општина Прилеп при што дел од активностите се одржуваа во 
Агенција за  јавна админстрација-Скопје.  

-  Исто така се организираат, насочувавава и координираа  активностите на одделението со 
распоредување на задачите во одделението за навремено и квалитетно извршување на 
работните задачи како и континуирано следење на законите и прописите од областа на 
јавните дејности, обезбедување на вршење на работите од делокругот на одделението кои 
работи се поврзани со функциите на самата општина од областа на образованието, културата, 
социјалната заштита, детска и здравствена заштита, спорт, заштита и спасување и одржување 
на редовни работни состаноци со вработените од одделението како и работа со странки и 
контакти со различни институции, организации, здруженија и др. 

 

 -Следење на законите од областа на културата и на локалната самоуправа и  извршување 

сите работи и работни задачи во надлежност на одделението а поврзани со културните настани.  
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 Ова се дел од активностите кои се извршени во дадениот период: 2019 година. 

 

1. Подготовка на годишна програма за култура. 
2. Подготовка на програмата за одбележување на значајни настани и личности и празници 
3. Следење и спроведување на законот за култура, законот за меморијални споменици и 

спомен-обележја, како и националната стратегија за култура 
4. Организација, логистичка поддршка и реализација на настаните од културата, предвидени 

со годишната програма: Меѓународен карневал Прочка 2019, Мариовско-Мегленски 
културни средби,  Фестивалот на народни инструменти и песни „Пеце Атанасовски“, Пиво 
Фестивалот, Културно лето (концерти, изложби, поетски читања), Маратонот во планинско 
трчање КМУТ, Болдерингкамп, 3 Ноември, Св.Никола, Нова Година. 

5. Подготовка на годишниот план за јавни набавки во делот за потребите на културата и 
манифестациите од областа на културата и спортот. 

6. Постојано следење на состојбите во врска со конкурси за проекти на општината од областа 
на културата 

7. Надзор и учество во процесот на јавните набавки  
8. Изготвување на спецификација за набавки за потребите на настаните од културата и спортот, 

согласно Планот за јавни набавки за 2019. 
9. Учество во комисии за јавни набавки 

 
10. Издавање на потврди за аплицирање на проекти во Министерство за култура 
11. Водење на регистар за спомен-обележја 
12. Подготовка на финансиски извештаи 
13. Други работни задачи во надлежност на одделението. 
14. Објавување на јавен повик за прибирање на барања за распределба на средства од буџетот 

на Општина Прилеп наменети за финансирање на програмски активности на здруженија на 
граѓани и фондации во областите од надлежност на општината 

 
     - Исто така секојдневно и навремено извршување на работните задачи во  одделението за јавни 
дејности кои произлегуваат од делокругот на работата на самото одделение. 
        Учевство во надзорот при доставување на нафта за греење за потребите на 
основните и средните општински училишта во Прилеп и за потребите на 
општина Прилеп. 
       Копирање на архивски материјали за потребите на ОЈО Прилеп и на 
истражните органи на МВР Прилеп и документи од книговодствената 
евиденција кои се однесуваат на истите. 
       Учевство во доставување на покани на граѓаните за легализација на бесправно изградени објекти 
за потребите на одделението за урбанизам. 
      Разносување на поштенските пратки од општинските архиви до Поштата и 
Обратно (кога општинскиот курир – доставувач е на годишен одмор или боледување) и извршување 
на други работи доверени од други претпоставени. 
 
-Други основни работни цели и задачи остварени во горе наведениот период се: 
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1. Изработување на информации и анализи. 

2. Предлагање намерки за санирање на состојбата на објектите. 

3. Контрола на исправноста и функционалноста на објектите. 

4. Распоред за нивно користење. 

5. Евиденција на потрошените средства наплатени од корисниците на  

6. Следење на состојбата на објектите. 

IV. Извештај на одделение за јавни набавки 

 
 

 

 

 
 

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

                                          

И З В Е Ш Т А Ј 

      

кај планер(изработка на конечен предлог 
план)   

    кај планер(подготовка/изработка на предлог план)  
 

           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 2019 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      кај планер(подготовка/изработка на предлог план)  
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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 
 

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 2019 година. 

 
 РЕГУЛАЦИСКИ  ПЛАН 

 

1. Регулациски план на ГУП за град Прилеп за БЛОК 4.2 во ЧЕТВРТ 4, КО Прилеп, Општина Прилеп  

ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ  

 

2. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 2, БЛОК 2.3 (11.08 хектари) 

3. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 10, БЛОК 10.3 (36.89 хектари)  

4. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 10, БЛОК 10.7 (29.95 хектари) 

5. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 7, БЛОК 7.1 (6.51 хектари) 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО 

 

1. УПВНМ за туристичко - рекреативен центар во КО Дабница, Општина Прилеп (5.29 хектари)  

 
ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

1. ЛУПД - За изградба на објекти со класа на намена Е2-комунална супраструктура за производство на 

електрична енергија од обновливи извори на енергија (фотоволтаични панели) 

2. ЛУПД за Комплекс за групно домување - Старски Дом 

3. ЛУПД за за стопански комплекс за сервиси и (или) стоваришта во месност Поводеници, к.о. Прилеп, на к.п. 

бр. 621 и 622 - општина Прилеп. 

4. ЛУПД - ЗА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС ЗА ПРЕРАБОТКА НА УКРАСЕН КАМЕН (мермер и гранит) во месност 

Разлеиште к.о. Варош на к.п. бр. 4138 и 4139 

ПЛАНСКА ПРОГРАМА 

 

1. ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ДУП за четврт 7, блок 7.5 

2. ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА Урбанистички план за село Крстец, КО Крстец, о.Прилеп 

3. ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА Урбанистички план за село Ореовец, КО Ореовец, Општина Прилеп 

4. ПЛАНСКА ПРОГРАМА РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН ЗА ГУП ЗА ГРАДОТ ПРИЛЕП ЗА ЧЕТВРТ 7, БЛОК 7.4, КО ПРИЛЕП, 

ОПШТИНА ПРИЛЕП 

5. ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ДУП за четврт 8, блок8.1 

6. Планска програма за изработка на детален урбанистички план за четврт 6, блок 6.2, Општина Прилеп 

7. Планска програма за изработка ЛУПД за формирање на ГП со утврдување на услови за градба на објекти за 

производство на електична енергија од обновливи извори-сонце со намена Е2-комунална супраструктура 
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со капацитет до 1 MW на КП 1388/1, КП 1388/2, КП 1391, КП 1392, КП 1393, КП 1394, КП 1395, КП 1396, КП 

1397, КП 1398, КП 1406, КП 1407, КО Тополчани Општина Прилеп 

8. Планска програма за изработка на Регулациски план за градска четврт 10.11 

 

 

 
АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТЧКИ ПРОЕКТ 

 

1. Архитектонско - урбанистички проект за изградба на стовариште (Г4) - фазна градба на Г.П. бр. 6, ДУП за 

УЕ бр. 2, УБ 2.02, плански опфат 2, КП бр. 5941/1, м.в. Точила, КО Варош, општина Прилеп 

2. Архитектонско - урбанистички проект за ГП бр.53 од ДУП за УАЕ 6, УБ 6.01 

3. Архитектонско - урбанистички проект за формирање на нови ГП - Крин КГ 

4. АУП за ГП бр.1.3 со намена Д3 – спорт и рекреација од УПВНМ за туристичко - рекреативен центар во КО 

Дабница, општина Прилеп 

5. Архитектонско - урбанистички проект 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 

6. АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 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 

7. Архитектонско-урбанистички проект 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 

8. АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈА И ФОРМИРАЊЕ НА НОВИ ГРАДЕЖНИ 

ПАРЦЕЛИ ГП 1.1 И ГП 1.2 ОД ГП 1 ФОРМИРАНА СО ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА АВТО СЕРВИС НА КП 529 КО СЕЛЦЕ, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

9. Архитектонско-урбанистички проект за ГП 2, УАЕ 10, дел од УБ 10 Основно училиште Кире Гаврилоски - 

Јане на ул.Јоска Јордански бр.46, ГП 2, КП 14876, КО 

10. Архитектонско-урбанистички проект за КП бр. 3444 ГП бр. 126 м. В. Бакалица КО Варош општина Прилеп 

ПРОЕКТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

1. 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 

2. Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: Нов 0.4 kV кабелки вод и поставување на 

кабелски разводни орамри и мерен разводен ормар низ КП бр.1174, бр.1117 и КП бр.487 (КО Прилеп) – 

Општина Прилеп 

3. Проект за Инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: Нов нисконапонски надземен извод низ 

КП бр.621/1, бр.622 и КП бр.618 (КО Канатларци) - Општина Прилеп 

4. Проект за Инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: 0.4 kV надземен вод низ КП бр.2830/1, 

бр.4861, бр.2826 (КО Прилеп) - ОПШТИНА ПРИЛЕП 

5. Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: Нов 10(20) kV кабелски вод за напојување 

на ТС 10/0.4 kV; 2x800 kVA низ КП бр.743/2, бр.4836, бр.743/6 и КП. бр.743/8 (КО Прилеп) – Општина 

Прилеп 

6. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗВЕДБА НА НОВА ТС 10(20)/0,4кв СО СН КАБЕЛСКИ ПРИКЛУЧОК И НН 

КАБЕЛСКА МРЕЖА НА ЛОКАЛИТЕТ ГРАДИНА, ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

7. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА КЕЈ 9ТИ СЕПТЕМВРИ- ДЕЛ, НА КП 23932/1-ДЕЛ 

И КП 24176/1-ДЕЛ, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП 
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8. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА КЕЈ БРАНКО СЕКУЛОСКИ- ДЕЛ, НА КП 23995-

ДЕЛ, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

9. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА КЕЈ 19ТИ СЕПТЕМВРИ- ДЕЛ, НА КП 23996-ДЕЛ И 

КП 23998/1-ДЕЛ, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

10. Проект за инфраструктура за изградба на мост над Градска река во Прилеп 

11. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦА АРХИМЕДОВА- ДЕЛ, НА КП 22739/1 - 

ДЕЛ, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

12. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦА ДЕБАРЦА- ДЕЛ, НА КП 23955/3-ДЕЛ, КП 

23931-ДЕЛ, КП 23963-ДЕЛ, КП 23964/99-ДЕЛ, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

13. Проект за Инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: Нов среднонапонски кабел низ КП бр.3480, 

бр.1896 и бр.1900 (КО Ореовец) за напојување на БСТС 10/0,4 kV; 100 kVA лоциран на КП бр.1900 (КО 

Ореовец) – Општина Прилеп 

14. Проект за инфраструктура за атмосферска и фекална канализација за североисточниот дел од градот 

Прилеп 

15. Проект за инфраструктура за изградба на ул.Целе Мавроски, Општина Прилеп 

16. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦА ЉУБЕ ГРУЈОСКИ- ДЕЛ, НА КП 19787-ДЕЛ 

И КП 24167/2-ДЕЛ, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

17. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦА МАКСИМ ГОРКИ- ДЕЛ, НА КП 21415-

ДЕЛ, КП 21425-ДЕЛ КП 24199/1-ДЕЛ, КП 23019-ДЕЛ И КП 21426/2-ДЕЛ, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП. 

 

 

 
              2 .  Годишен   извештај  за  2019 година,  од  Одделението  за  комунални работи на  Општина  Прилеп  за  
реализирани  проекти  и  програми  за  2019 година,  согласно Годишната  програма  за  уредување  на  градежно  
земјиште  за  2019  година  и  Планот за   јавни   набавки  за  2019  година

 

I.  ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

   JG0 - ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ       
                                                                  

- Спроведена постапка за јавна набавка за изведба на Бунар во н. м. Канатларци (истата неуспешно 
завршена);                  
                                                                                                                                                 

 JIO   ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ  И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ 
 

I. ПРОЕКТИРАЊЕ 
ДЕЛ   А.      Подготовка на  Проекти за  линиска  инфраструктурна  градба- 

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 

1. Нов ободен канал во КО Варош – потврден со заверка Проектот за инфраструктура, во тек е постапка за 
одобрување на Идејниот проект.  

2.  Според јавна набавка за услуги, со ТД Генико Прилеп, од следните наведени позиции во техничка  
спецификација: 

-     Фекална и атмосферска канализација  во североисточниот дел од градот 
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- Бул. Гоце Делчев (од Браќа Миладинови до Струшка) 450м                                                                                   - 
ул.,,Александар Македонски,,(отворен канал спроти АМС) 150 м. 

- Делници за Атмосферска  канализација на поедини улици низ градот- 800  м. 
- Ул. Цане Кузманоски;                      
- Зацевување на канал покрај ул. Б. Талески   
- ул. А. Македонски ( станбени згради ,,Д. Наредникот,) 
- Реконструкција на таложници за сливни површински води во градот (Варош, Шаторов Камен, Селечка) и  
- Индустриска зона Прилеп-2  УЕ 8.02 (Сточно Пазариште) , 

 

Завршена е постапката и одобрен е проектот за ,,ФЕКАЛНА  И АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО СЕВЕРО-
ИСТОЧЕН ДЕЛ ОД ГРАДОТ,, ( за потреби на објект од МВР). 

 

За позицијата од точка 2. ,,Делници за Атмосферска  канализација на поедини улици низ градот – 800м,  
може да се нарача по барање на граѓани (согласно работен Налог 11-2362 од 30.12.2019го, од Раководител 
на Сектор), делницата и за Фекална канализација, меѓутоа има насоки дека истите ќе ги изведува  ЈКП). 

 

3. Активности во припрема на апликации - прашалници за следнава проектна документација: 

  - Дополнување на Основен Проект со секундарна  мрежа и Пречистителна станица во Мало Коњари. 
Процесот е запрен (со став  пренесен  од Раководитеот на Сектор, со образложение дека истите ќе ги 
изведува ЈКП Водовод и канализација согласно одобрен проект со Решение од 2016 год.). Во моменов 
повторно се актуелизира предметото и во тек е превземање активности, во консултација  во 
Министертсвото за транспорт и врски; 

- Два проекти нарачани од ЈКП Водовод и канализација (со Проекти за инфраструктура и Основни Проекти 
со наслов ,Реконструкција,,) за кои  е добиено образложено од ЈКП Водовод и канализација дека треба да 
претрпат адаптирање за да се одобрат, па аплицираат. Во меѓувреме службите од од ЈКП Водовод и 
канализација ги пополнија проектните прашалници, кои се корегираа до извесна мера, а ќе се достават 
после комплетирање и средување на проектната документација; 

 

ДЕЛ Б. ИЗВЕДБА 

5.  Започната изградба на ФЕКАЛНА  И АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО СЕВЕРО-ИСТОЧЕН ДЕЛ ОД 
ГРАДОТ, од страна на ДООЕЛ Маркоски К 73, која ќе чини,  согласно  Договор 6.859.166,94 ден. 

 

II. ЕЛЕКТРИКА 
 

 ЈЗ0   ЈАВНО  ОСВЕТЛУВАЊЕ  
 
Реализирани се голем број на пријави од граѓани за поправки на дефекти, од системот пријави проблем,  

- променети се околу 3100 светилки од  различен тип, од кои 1600 со лед светилки,  
- поставени се околу 150 нови сијалични места,  
- проширена е мрежата од јавното осветлување за околу 4000 метри должина, во различни делови од 

градот и селата и  
- променети се околу 40 дрвени и метални столбови оштетени или дотраени,  во делови од градот и селата 

и тоа: 
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во населба ,, Вишне,,, во населба ,,Тризла,, (Три багреми и Дабнички завој), на ул.,,Ило Полутешка,,, на 
ул.,, Ристе Секирчанец,, и на ул.,, Орде Чопела,, 
 
и во следниве населени места (села): 
Големо Коњари,Мало Коњари, Кадино Село, Галичани, Ерековци, Канатларци, Беровци, Тополчани, 
Тројкрсти, Загорани, Алинци и Ново Лагово. 
 

 ЈА0   ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ 
 

ДЕЛ А – ПРОЕКТИРАЊЕ 

 

1. ПРОЕКТИ  ЗА ИНФРАСТРУКТУРА (ВО ТЕК): 

- ул.,, Осоговска ,, (дел)     363,98 метри, 

- ул.,, Васил Главинов,, (дел)                  290,53 метри, 

- ул.,, Кеј 1 ви Мај,, (дел)     217,24 метри, 

- ул.,, 5 та Прилепска ,, ул.,, Козара ,,  

          и ул.,, Никола Тесла ,, (дел)     399,40 метри, 

 

2. ОСНОВНИ ПРОЕКТИ И ОДОБРЕНИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ: 

 

- ул.,, Кeј 19 ти Септември ,, (дел)    329.0 метри – постапка во тек; 

 

Издадени одобренија за градење за: 

- ул.,, Кеј 9ти Септември ,, (дел)    309,35, метри, 

- ул.,, Бранко Секулоски Белата,,  (дел)   543,60 метри;  

- ул.,, Архимедова ,, (дел)     118,34 метри; 

- ул.,, Љубе Груевски ,, (дел)    208,87 метри; 

- ул.,,Дебарца,, ( дел)     630,95 метри;  

- ул.,, Максим Горки ,,  (дел)    245,23 метри; 

 

ДЕЛ Б -  ИЗВЕДБА 

Може да се отпочне со постапка за изведба на проектите од точка 2, за кои е издадено одобрение 

за градење. 

 

 ЈIA  -  изведба на системи за одведување и пречистување на отпадни води – Кејски зидови и минор корито 
на Градска река ,,оревоечка,, 
Изработен  Геомеханички елаборат за потребата за изработка на Основен проект за Кејски зидови за река 
Оревоечка, од страна на ,,Геинг.. ДОО Скопје, согласно Договор за јавна набавка, во вкупна вредност од 
975.562,оо ден (со ДДВ), во периодот Јануари 2019 – Април 2019 год.) 
 

 ЈLА – Изградба на потпорни зидови (согласно надлежност од 2018 година): 
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Изработени се Елаборати за геомеханички испитувања за четири локации за потпорни зидови 
(ул.,,Преспанска,ул,, прохор Пчински,, ул ,,Ило Полутешка,, и ул,,Мирче Ацев,,), од страна на 
,,Геотехника Нова,, ДООЕЛ Скопје, согласно Договор за јавна набавка бр. 33/2018. 

 

III. ПРЕДМЕТИ ОД УРБАНА ОПРЕМА  
 

Вкупно примени прдемети                       245 

Издадени пресметки за надоместок за ком.такса                                           234 

Вкупно издадени одобренија                                                                      234, 
од кои: 

- Одобренија за користење на јавна површина пред трговски објекти              113; 

 
- Одобренија за користење на јавна површина пред угостителски објекти  80; 

 
- Одобренија за користење на јавна површина за презентации-промоции   34; 

 
- Одобренија за користење на јавна површина за поставување на рекламни табли 7 

 
- Одбиени предмети со решенија или известувања     11   

 

За сите издадени решенија редовно, службено се доставувани известувања до Одделението за 

администрирање на даноци и до Сектор Инспекторат. 
 

 
 

IV. ОСТАНАТО 
 
               Покрај работните задачи согласно описот на работните места, вработените во Одделението за 
комунални работи ( раководителот и советниците ) беа, и се значително ангажирани со делегирани 
работни задолженија, најмногу во делот на јавните набавки и постапките во информациските системи 
е-градежна дозвола и е-урбанизам. 
 

 

3.Годишен извештај за реализирани активности на Одделението за општински 
патишта и улици, за 2019 година. 

                
       - Изработка на програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина 
Прилеп за 2019 и за 2020 година, за подпрограма Ј6О-одржување и заштита на општински 
патишта и улици и регулирање на режимот на сообраќај и за подпрограма ЈДО-изградба, 
реконструкција и рехабилитација на улици и општински патишта. 
       - Учество во изработка на план на програма за развој за 2020 година, со развојни програми  
во областа што ја покрива одделението. 
        - Планирање на јавни набавки за одделението за општински патишта и улици за 2020 
година. 
        - Изработка на годишен извештај до Јавно претпријатие за државни патишта 
        - Изработка на годишен наративен извештај 
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        - Учество во изработка на технички спецификации за тендерски постапки за следните јавни 
набавки :  
          - одржување, санирање и адаптација на улици и патишта 
          - изработка на ажурирани геодетски подлоги и елаборати 
          - изведба, реконструкција и рехабилитација на улици и патишта 
           -сообраќајно обележување на улици и патишта(хоризонтална сигнализација) 
           - одржување и заштита на улици и патишта (зимско одржување) 
            - набавка и монтажа на сообраќајни знаци (вертикална сигнализација) 
         - Учество во комисии за спроведување на јавни набавки за : 
          - изработка на ажурирани геодетски подлоги и елаборати 
          - Проект за инфраструктура и основен проект од областа на водовод и канализација 
          - изградба, реконструкција и рехабилитација на општински патишта и улици 
          - реконструкција на градски стадион ..Гоце Дeлчев,, 
          - реконструкција и доградба на мост 
          -реконструкција на улица ,,Булевар Гоце Делчев,,-дел и улица ,,Прилепски бранители,,-дел 
           - поставување на заштитна опррема- одбојна еластична ограда на улица ,,Дабнички завој,, 
          - одржување и заштита на улици и патишта (зимско одржување) 
          - изградба на сепарирана канализација на североисточниот дел од градот 
          - реконструкција на општински пат Л6001955024 0д н.м. Волково до н.м. Прилепец до 
Манастир ,,Свети Никола,, 2-ра фаза 
          - реконструкција на општински пат Л6001955024 0д н.м. Волково до н.м. Прилепец до 
Манастир ,,Свети Никола,, 2-ра фаза 
        - Координација, организација и менаџирање на работите за проектантски услуги за изработка 
на проекти за улици и општински патишта 
       - Координација, теренски активности и пратење на исправноста на градежните работи над 
изведба, реконструкција, рехабилитација и одржување на улици и патишта во општина Прилеп 
       - Рекогносцирање на патната мрежа, увид на состојбата на истата и преземање на потребни 
активности за нејзино одржување, реконструкција и рехабилитација. 
       - Континуирано присуство на терен и пратење на работите за изведба, реконструкција, заштита 
и одржување на општинските патишта и улици  
      - Согласно програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Прилеп и 
подпрограмите за одржување и заштита на општински патишта и улици и регулирање режим на 
сообраќај и подпрограмата за изградба, реконструкција и рехабилитација на улици и патишта 
реализирани се следните проекти : 
        -улица ,,Цане Кузманоски,,- краци во должина од 270м 
                   -улица ,,Истарска,, - краци во должина од 400м 
        -улица ,,Пчиња,,- краци во должина од 300м 
        -улица Октомвриска,,- крак со должина од 100м 
        -Индустриска улица во УАЕ 19, УБ 19/8 со должина од 300м 
        -улица ,,Петта прилепска бригада,, со должина од 1400м 
        -улица ,,Ѓорѓи Димитров,,- дел со должина од 360м 
        -улица ,,Лигурасса,, со должина од 100м 
        -улица ,,Владо Стојаноски,, -дел со должина од 150м 
        -улица ,,11-ти Октомври,,-дел со должина од 400м 
        -улица ,,Стеван Апостолоски,, со должина од 300м 
        -улица ,,,илка Присаѓанка,,- дел со должина од 100м 
        -улица ,,Александар Македонски,,- краци со должина од 400м 
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        -улица ,,Булевар Гоце Делчев,,- крак со должина од 150м 
        -улица ,,Струшка,,- краци со должина од 300м 
        -улица ,,Гога Димитриоски,, со должина од 500м 

        -улица ,,Орде Чопела,,- крак со должина од 100м 
        -улица ,,Трајко Николски,,- крак со должина од 150м 
        -улица ,,Љубе Грујоски,,- краци со должина од 350м 
        -улица ,,Гога Ацев Симоноски,,- краци со должина од 150м 
        -улица ,,Благоја Шукуроски,, со должина од 240м 
     - Се изврши тампонирање на повеќе улици во градот и во населените места во општината  
     -Се изврши санација на ударни дупки и прокопи на коловозите во градот и  во населените 
места. 
    - Учество во изработка на предлог одлука за измена на годишна програма 
     -Учество во изработка на предлог оперативна програма за зимско одржување на улици и 
патишта во општина Прилеп 
    -Учество во комисии за утврдување на фактичка состојба на бесправен објект 
     - изработени и завршени предмети - 621 
   - Учество во комисија за полагање на испит за такси возачи 
   - Учество во комисија за сечење на дрва 
     - завршени 262 
    - Изработка на проектни задачи 
    -Издавање дозволи за посебен линиски превоз - 16 
    -Возни редови за посебен општински линиски превоз - 10 
    -Лиценци за такси превоз - 6 
    -Сертификати за положен испит за такси возач - 10 
    -Изводи од лиценци за такси возила - 90 
    -Издавање на потврди за возила кои се исклучени од такси превоз  
    -Барања на мислење до МВР за промена на режим на сообраќај - 10 
    -Одговор на барање за промена на режим на сообраќај - 9 
    -Изготвување на шема на линии за превоз на ученици 
  -Издавање на дозволи за прокопи во улици и општински патишта за приклучување на објекти 
на инфраструктурни инсталации  
  -Одговори на барања од граѓани за решавање на проблеми на улиците и општинските 
патишта. 
  -Учество на состаноци, соработка, контакти и консултации со други одделенија и сектори, со 
јавни претпријатија и други институции и фирми, прием на странки, давање појаснувања и 
потребни информации и др. 

 
 

 

4.Годишен извештај за реализирани активности на Одделението управување, 
располагање, администрирање, евиденција на недвижниот имот во сопственост на 
општината. за 2019 година 
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- Извештај за недвижен имот во сопственост на Општина Прилеп 
 
 

1. Вкупно предмети (хартиени и електронски) за отуѓување на градежно 

земјиште по пат на непосредна спогодба 
   
636 

- Решени предмети 
  
294 

- Предмети во постапка 
  
342 

   

2. Од вкупниот бrој на предмети :  

- Електронски предмети вкупно: 
   
314 

- Решени електрoнски предмети: 
     
94 

- Електронски предмети во постапка: 
   
220 

  

3. Од вкупниот број на предмети :  

- Хартиени предмети вкупно: 
    
322 

- Решени хартиени предмети: 
    
200 

- Хартиени предмети во постапка: 
    
122 

- Раскинати договори кои биле склучени по пат на јавно наддавање 
     
10 

- Предмет за размена на градежно земјиште (Информација до Влада ) - во 
постапка 

      
1 

   -Одлуки на Совет за давање под закуп на недвижен имот 
      
2 

 -Информација до Влада за недвижен имот кој се наоѓа на КП 13641 и КП 13643 
КО Прилеп - завршена 

   
1 

- Информација до Влада за давање под долготраен закуп на градежно земјиште 
–во постапка 

      
1 

- Предмети за трајно користење на градежно земјиште 
      
2 

 

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

                                           



 

 

 

 

 

1 

                                                                                    Раководител  
                                                                                                                      на сектор за урбанизам, комунални работи и  

                                                                                    заштита на животната средина 

18.02.2020год.                                                                                                            Васе Никоска диа. 



 
IV. ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА 

  

Извештај за пожари и технички интервенции на подрачјето од Општините Прилеп, Долнени и Кривогаштани  кое оперативно 
го покрива ПО на ДЗС-Прилеп на кои има интервенирано Територијалната Професионална Птотивпожарна Единица-Прилеп 

  

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ  - 2019 година 
  

 
   

             

СЛ - по статистички лист 
 

ПП - прогесионални 
пожарникари         

ИГ - интервенции на гасење  
ОС - останати лица 

        

ВК - вкупно              

 
   

             



Табела бр. 1 - ПОЖАРИ 
            

 
   

             

Пожари на 

Број на пожари 
Материјални штети причинети од 

пожарите 

Пожари со 
непроценета 

материјална штета 
Погинати лица  

Повредени 
лица  

СЛ ИГ ВК СЛ ИГ ВК СЛ ИГ ВК ПП ОС ВК ПП ОС ВК 

Објекти 16 187 203 2747000 15000 2762000 2 187 189   1 1     0 

Сообраќајни 
средства 

10 21 31 1200000   1200000 2 21 23     0   1 1 

Отворен простор   372 372     0   371 371     0     0 

Останато   10 10     0   10 10     0     0 

ВКУПНО 26 590 616 3947000 15000 3962000 4 589 593 0 1 1 0 1 1 
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Табела бр. 2   СОПСТВЕНОСТ          

             

Вид на сопственост 

Број на пожари 
Материјална штета 

причинета од пожарите 

Број на пожари со 
непроценета 

материјална штета 

СЛ ИГ ВК СЛ ИГ ВК СЛ ИГ ВК 

Приватна 26 284 310 3947000 15000 3962000 8 284 292 

Државна   231 231     0   230 230 

Странска     0     0     0 

М
е

ш
о
в
и

та
 

Странско-
домашна 

    0     0     0 

Државно-
приватна 

  54 54     0   54 54 

Останато   21 21     0   21 21 

ВКУПНО 26 590 616 3947000 15000 3962000 8 589 597 
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Табела бр. 3 - ОСИГУРУВАЊЕ         

 
   

         

Вид на сопственост 

Бр. на осигурани Бр. На неосигурани ВКУПНО 

СЛ ИГ ВК СЛ ИГ ВК СЛ ИГ ВК 

Приватна 10 28 38 19 260 279 29 288 317 

Државна   35 35   189 189 0 224 224 

Странска     0     0 0 0 0 

М
е

ш
о
в
и

та
 

Странско-
домашна 

    0     0 0 0 0 

Државно-
приватна 

  3 3   40 40 0 43 43 

Останато   10 10   22 22 0 32 32 

ВКУПНО 10 76 86 19 511 530 29 587 616 
 

Табела бр. 4    НАЧИН       
 

        

Начин 

По 
статистички 

лист за 
пожари - 

СЛП 

Интервенции за 

гасење - ИГ 
ВКУПНО 

1 Намерно   68 68 

2 Невнимание 8 157 165 

3 Детска игра     0 

4 Природна појава 1 7 8 

5 Неутврдено 17 358 375 

ВКУПНО 26 590 616 
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Табела бр. 5    ПРИЧИНИ       

Причина 

По 
статистички 

лист за 
пожари - 

СЛП 

Интервенции за 

гасење - ИГ 
ВКУПНО 

1 Контруктивни недостатоци     0 

2 Градежни недостатоци     0 

3 Оштетувања - кварови 8 3 11 

4 Ложиште - Огниште 2 113 115 

5 Искра од локомотива     0 

6 Отворен пламен 1 376 377 

7 Догорче од цигара     0 

8 Заварување     0 

9 Ел. Уреди и апарати   12 12 

10 Електрични проводници 1 22 23 

11 Статички електрицитет     0 

12 Провод загр со оптерет     0 

13 Триење      0 

14 Брусење      0 

15 Судир     0 

16 Самозапалување   1 1 

17 Егзотермна реакција     0 

18 Искра од комбањ     0 

19 Искра од трактор     0 

20 Останати причини 3 8 11 

21 Неутврдено 11 55 66 

ВКУПНО 26 590 616 
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Табела бр. 6    ПОЖАРИ НА ОБЈЕКТИ       
 

        

ОБЈЕКТИ 

По 
статистички 

лист за 
пожари - 

СЛП 

Интервенции за 

гасење - ИГ 
ВКУПНО 

1 Стамбена зграда 10 146 156 

2 Работна зградда   6 6 

3 Стамбено - работна зграда   2 2 

4 Стамбено земјоделска зграда     0 

5 Управна зграда     0 

6 Земјоделска зграда     0 

7 Барака     0 

8 Шупа 1 3 4 

9 Термоелектрана     0 

10 Хидроелектрана     0 

11 Паркинг гаража     0 

12 Детски дом     0 

13 Старечки дом     0 

14 Училиште     0 

15 Хотел, мотел, камп 1   1 

16 Силос     0 

17 Кино, театар     0 

18 Музеј     0 

19 Магазин за готова стока     0 

20 Магацин за запалива течност     0 

21 Останати магацини     0 
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22 Стовариште затворено     0 

23 Стовариште отворено     0 

24 Трговски дуќан     0 

25 Занаетчиски дуќан     0 

26 Верски објект     0 

27 Угостителски објект 1 4 5 

28 Стоковна куќа     0 

29 Аеродром     0 

30 Градилиште     0 

31 Електрична централа     0 

32 Трансформаторска станица     0 

33 Разводни постројки   12 12 

34 Плинара     0 

35 Рафинерија     0 

36 Производствен погон   3 3 

37 Помошен погон     0 

38 Земјоделска задруга     0 

39 Останати градежни објекти 3 11 14 

ВКУПНО 16 187 203 
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Табела бр. 7  ПОЖАРИ НА ОТВОРЕН ПРОСТОР      

           

 Намена 
Бр. На пожари Површина во (ха) 

Материјална штета во 
денари 

 СЛ ИГ ВК СЛ ИГ ВК СЛ ИГ ВК 

 Лисјари    19 19   460,3 460,3     0 

 Мешани   23 23   557,03 557,03     0 

 Шикари   2 2   50,2 50,2     0 

 Четинари   11 11   213,4 213,4     0 

 Вкупно шуми 0 55 55 0 1280,9 1280,9 0 0 0 

 Стрништа   10 10   45,211 45,211     0 

 Житарици     0     0     0 

 Овоштарници     0     0     0 

 Лозја     0     0     0 

 Ливади     0     0     0 

 Пасишта     0     0     0 

 

Вкупно земјоделски 
површини 

0 10 10 0 45,21 45,21 0 0 0 

 Депонии   36 36   12,557 12,557     0 

 Останато   271 271   1742,07 1742,1     0 

 
Вкупно депонии и останато 0 307 307 0 1755 1755 0 0 0 

 СЕВКУПНО 0 372 372 0 3081 3081 0 0 0 
 
  



 

 

 

 

 

7 

Табела бр. 8   ПОЖАРИ НА СООБРАЌАЈНИ СРЕТСТВА         

               

 Вид на сообраќајно сретство 
Број на пожари Материјална штета во денари 

 СЛ ИГ ВК СЛ ИГ ВК 

 Електрична локомотива     0     0 

 Дизел локомотива     0     0 

 Патнички вагон     0     0 

 Теретен вагон     0     0 

 Вагон цистерна     0     0 

 Патничко возили (ПМВ) 10 18 28 1140000   1140000 

 Товарно моторно возило (ТМВ)   1 1     0 

 Комбинирано возило (КМВ)     0     0 

 Работна машина (<30км/ч)     0     0 

 Трактор   1 1     0 

 Возило на воден сообраќај     0     0 

 Возило на воздушен сообраќај     0     0 

 Останати возила   1 1     0 

 ВКУПНО 10 21 31 1140000 0 1140000 
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 Табела бр. 9   ПОЖАРИ НА ОСТАНАТО         

               

               

 Останато 
Бр. На пожари Количина (т, м3) Материјална штета    

 СЛ ИГ ВК СЛ ИГ ВК СЛ ИГ ВК    

 Копа сено 5000 1000 6000   1000 1000     0    

 копа слама 2000 400 2400   600 600     0    

 Жито 80 3 83   3 3     0    

 Сточна храна     0     0     0    

 Огревно дрво     0     0     0    

 Дрвена граѓа     0     0     0    

 ВКУПНО 7080 1403 8483 0 1603 1603 0 0 0    

               
Табела бр.10   Опожарени количини од пожарите на објекти, отворен простор, сообраќајни сретства и останати 
пожари класифицирани во Табела бр. 10 

 
 

               

 Останато 
Количини Материјална штета во денари    

 СЛ ИГ ВК ВК СЛ ИГ ВК    

 Сено (т)     0 0     0    

 Слама (т)   9 9 9     0    

 Жито (т)     0 0     0    

 Сточна храна (т)     0 0     0    

 Огревно дрво (м3)     0 0     0    

 Запаливи течности (ли)     0 0     0    

 Запаливи гасови (ли)     0 0     0    

 Друго   4,7 4,7 4,7     0    

 
ВКУПНО 0 13,7 13,7 13,7 0 0 0    
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Табела бр. 11   МЕСЕЧНА ДИНАМИКА НА ПОЈАВА НА ПОЖАРИ ПО МЕСЕЦИ     

              

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

Објекти 44 39 23 12 6 8 13 6 12 12 8 20 203 

Отворен простор 10 43 148 11 8 5 12 38 53 34 8 2 372 

Сообраќајни сретства 2 3 4   4 3 6 4 3     2 31 

Останато   1       2 1       2 4 10 

              

ВКУПНО 56 86 175 23 18 18 32 48 68 46 18 28 616 

              
 
 
 

Табела бр. 12   СПОРЕДБЕНА МЕСЕЧНА ДИНАМИКА НА ПОЖАРИ ПО ГОДИНИ 2018 / 2019 ГОД. 
    

                            

Пожар на  

Јануари Февруар Март Април Мај Јуни Јули Август Септем Октом Ноем Декем ВКУПНО 

18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 

Објекти 32 44 30 39 26 23 9 12 12 6 13 8 14 13 10 6 13 12 25 12 15 8 32 20 231 203 
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Отворен 
Простор 

6 10 7 43 5 148 4 11   8 7 5 3 12 6 38 44 53 47 34 28 8 12 2 169 372 

Сообраќајни 
сретства 

1 2 3 3 2 4 3   2 4 2 3 2 6 3 4 4 3 1   2   2 2 27 31 

Останато       1               2   1               2   4 0 10 

ВКУПНО 39 56 40 86 33 175 16 23 14 18 22 18 19 32 19 48 61 68 73 46 45 18 46 28 427 616 

 
 

Табела бр. 13   МЕСЕЧНА ДИНАМИКА НА ПОЖАРИТЕ НА ОТВОРЕН ПРОСТОР      

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

Лисјари     4       3   12       19 

Мешани     9         1 10 2 1   23 

Четинари     8 2     1           11 

Шикари         1       1       2 

Вкупно 
шуми 

0 0 21 2 1 0 4 1 23 2 1 0 55 

Стрништа     1       1 3 4   1 1 11 

Житарици                         0 

Овоштарници                         0 

Лозја                         0 

Ливади                         0 

Пасишта                         0 

Вкупно 
земјоделски 
површини 

0 0 1 0 0 0 1 3 4 0 1 1 11 
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Депонии 6 1 9 1 3 1 6 3 2 2 2   36 

Др, Отворен 
прос. 

4 42 117 8 4 4 1 31 24 30 4 1 270 

Вкупно депонии 
и др. Отворен 
Простор 

10 43 126 9 7 5 7 34 26 32 6 1 306 

СЕВКУПНО 
НА 

ОТВОРЕН 
ПРОСТОР 

10 43 148 11 8 5 12 38 53 34 8 2 372 

               

               

               

Табела бр. 14   МЕСЕЧНА ДИНАМИКА НА ОПОЖАРЕНИ ПОВРШИНИ ВО (ХА)     

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

Лисјари     50       0,3   410       460,3 

Мешани     235,5         10 266,53 35 10   557,03 

Четинари     93,3 120     0,1           213,4 

Шикари         0,2       50       50,2 

Вкупно 
шуми 

0 0 378,8 120 0,2 0 0,4 10 726,53 35 10 0 1280,9 

Стрништа     10       0,001 0,81 32,4   1 2 46,211 

Житарици                         0 

Овоштарници                         0 

Лозја                         0 

Ливади                         0 

Пасишта                         0 
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Вкупно 
земјоделски 
површини 

0 0 10 0 0 0 0,001 0,81 32,4 0 1 2 46,211 

Депонии 0,002   9   1,3 0,2 0,12 2 2   0,1 1 15,722 

Др, Отворен 
прос. 

14 101,32 530,754 67,25 0,1 2,21 0,50005 113,12 83,78 834,42 0,22 0,003 1747,7 

Вкупно депонии 
и др. Отворен 
Простор 

14,002 101,32 539,754 67,25 1,4 2,41 0,62005 115,12 85,78 834,42 0,32 1,003 1763,4 

СЕВКУПНО 
НА 

ОТВОРЕН 
ПРОСТОР 

14 101,3 928,6 187,3 1,6 2,41 1,021 125,9 844,7 869,4 11,32 3,003 3091 

               

               

               

               

               

Табела бр. 15   ПОЖАРИ НА ОТВОРЕН ПРОСТОР СПОРЕД ГОЛЕМИНАТА НА ОПОЖАРЕНАТА ПОВРШИНА ВО (ХА)  
                              

Намена <1 1-5 5-25 25-50 
50-
100 

100-
250 

250-500 
500-
1000 

1000-1500 1500-2000 
2000-
3000 

>3000 ВКУПНО 

Лисјари 3   8 7                 18 

Мешани 1   25 4                 30 

Четинари 6 1 4 1   2             14 

Шикари 1     50                 51 

Вкупно 
шуми 

11 1 37 62 0 2 0 0 0 0 0 0 113 

Стрништа 2,1 4 3 1                 10,1 

Житарици                         0 
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Овоштарници                         0 

Лозја                         0 

Ливади                         0 

Пасишта                         0 

Вкупно 
земјоделски 
површини 

2,1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10,1 

Депонии 33,2 2                     35,2 

Др, Отворен 
прос. 

125,22 53 68 19 2   2           269,22 

Вкупно депонии 
и др. Отворен 
Простор 

158,42 55 68 19 2 0 2 0 0 0 0 0 304,42 

СЕВКУПНО 
НА 

ОТВОРЕН 
ПРОСТОР 

171,5 60 108 82 2 2 2 0 0 0 0 0 427,5 

 
 

Табела бр. 16   ВРЕМЕ НА ПОЖАРИТЕ        

       Време на завршување  
Број на пожари  

Време на настанување во 
часови 

Број на пожари   СЛ ИГ ВК  
СЛ ИГ ВК   до 1 час 11 274 285  

06:00 - 14:00 9 212 221   1 до 2 часа 10 146 156  
14:00 - 20:00 8 266 274   > 2 часа на градежни објекти 4 21 25  
20:00 - 06:00 9 112 121   > 2 часа на отворен простор 1 149 150  

Друго     0   Друго     0  
ВКУПНО 26 590 616   ВКУПНО 26 590 616  
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Време на пристигнување  
Број на пожари         

СЛ ИГ ВК         

5 мин 12 182 194         

6 - 10 мин 6 133 139         

11 - 15 мин 2 63 65         

> 15 мин во град   6 6         

> 15 мин вон град 6 206 212         

Друго     0         

ВКУПНО 26 590 616         

             

             

Време на локализирање  
Број на пожари         

СЛ ИГ ВК         

5 мин   22 22         

6 - 15 мин 4 67 71         

16 - 30 мин 7 115 122         

> 30мин на градежни објекти 10 77 87         

> 30мин на отворен простор 5 309 314         

Друго     0         

                  

                  

ВКУПНО 26 590 616         

             

Табела бр. 17  Учество на ПП-возила, пожарникари и др учесници      

             

ПП-возила 
Број на пожари    Бр. На пожарникари 

Број на пожари 

СЛ ИГ ВК    СЛ ИГ ВК 

Со 1 ПП возило 18 537 555    До 3 пожарникари 8 481 489 
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Со 2 ПП возилa 7 43 50    Од 4 - 7 пожарникари 18 101 119 

Со 3 ПП возилa 1 7 8    Од 8 - 12 пожарникари   7 7 

Со 4 ПП возилa 1 2 3    > 12 пожарникари во град   1 1 

Со 5 ПП возилa     0    > 12 пожарникари вон град     0 

> 5  ПП возилa     0    Останато     0 

Останато     0    ВКУПНО 26 590 616 

ВКУПНО 27 589 616         

             

             

       Табела бр. 18   ПРИМЕНИ ПРИЈАВИ ВО ТППЕ  

Други учесници 
Број на пожари         

СЛ ИГ ВК 
  

1. Пријава за пожари ВКУПНО 616 
Граѓани 37 182 219   2. Пријави за експлозии ВКУПНО 1 

Полиција 52 155 207   3. Лажни пијави ВКУПНО 22 

Припадници на ДЗС     0 
  

4. Интервенции во соседна 
општина 

ВКУПНО 1 

АРМ     0   5. ТППЕ не интервенирала ВКУПНО 27 

Работници од шумско   41 41   6. Технички интервенции ВКУПНО 44 

Работници од др. 
претпријатија 

4 80 84 
  

7. Други активности ВКУПНО 47 

Доброволни пожарникари     0 
     

ВКУПНО 758 

Останато 9 22 31         

ВКУПНО 102 480 582         
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Табела 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 

14 14 46 5 9 2 3 
  

2 
Испумпување на вода од поплавени 
простории 

7 7 17 5 2 4 1 
  

3 
Спасување на луѓе од височини или 
вадење од длабочини 

2 2 7   1   1 
  

4 Отворање на заклучени објекти 16 16 41 25 22 2 1   

5 
Обезбедување, санирање на состојби 
после несреќи 

3 3 6   3     
  

6 Акциденти со опасни материи                 

7 Осветлување на терен                 

8 Друго 2 2 6   2       

9 ВКУПНО 44 44 123 35 39 8 6   

              

             

             

Табела бр. 20 - Други активности на ТППЕ   

             

             



 

 

 

 

 

17 

Бр. Други активности Бр. На активности ПП возила Пожарникари 
Време на 

ангажман во 
часови   

1 
Обезбедување спортски 
натпревари 

24 36 155 87 
  

2 Обезбедување ојекти и друго 13 22 72 80   

3 Носење вода 6 6 4 10   

4 Др. активности и услуги 4 5 12 10   

5 ВКУПНО 47 69 243 187   



 
 

 
 
 
 

GODI[EN   IZVE[TAJ  ZA  REALIZIRANITE AKTIVNOSTI NA JOUDG” NA[A 

IDNINA”- PRILEP VO TEKOT NA 2019 GODINA 

 
 
 
Article I. GODI[EN   IZVE[TAJ  ZA  REALIZIRANITE AKTIVNOSTI NA 

JOUDG” NA[A IDNINA”- PRILEP VO TEKOT NA 2019 GODINA 

 
 
 
           JOUDG “Naшa idnina“- Prilep sodr`inite gi realizira vrz osnova na analizite vrz 
sogleduvawata na programskite dokumenti, vo koi se vgradeni pokraj stru~no - nau~nite 
soznanija za intelektualni potencijali i potrebi na decata od 9 meseci  do 5 godini i 8 -  
mese~na vozrast i deca na vozrast od poa|awe vo u~ili{te do 10 godini. 
 
           Aktivnostite se realiziraat vrz :  

- Programata za rano u~ewe i razvoj (Sl.vesnik na RM br.46/14) i 

- Zakonot za za{tita na decata (Sl.vesnik na RM br.23/13) i negovite izmeni i 

dopolnuvawa (Sl.vesnik na RM br. 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 

27/16). 

 

           Funkcionalna dejnost na JOUDG ,,Na{a idnina” Prilep 

 

    Realizacijata na funkcionalnata dejnost uslovuva postoewe na zdrav, siguren 

i prijaten prestoj (vnatre{en i nadvore{en), fleksibilen i stimulativen 

prostor. 

Funkcionalnata dejnost se izvr{uva vo 4 – Objekti koi se namenski i toa : 

,,Goce Del~ev“, ,,Mir~e Acev”, ,,Trizla” i ,,Bon~ejca” ~ij {to proektiran 

kapacitet e 1100 deca. ,,Pere To{ev” so kapacitet za zgri`uvawe na 60 deca.  Vo 

drugi prostorni uslovi vo O.U “Rampo Lefkata” so kapacitet od 120 deca od 2 do 

6godi{na vozrast. Isto taka  vo drugi prostorni uslovi vo s. “Berovci” s. 

“Kanatlarci” s.”Malo Kowari” i s.”Topol~ani”.        

Vo 2019/2020 godina zapi{ani se 1494 deca. 
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Tabelarno prika`ani vo : 
OBJEKT DECA OD 9 DO 24 

MESECI (10-12 
DECA) 

DECA NAD 2- 
3 GODINI 
(12-15 DECA) 

DECA NAD 3-
4 GODINI  
(15-18 DECA) 

DECA NAD 4-
5 GODINI 
(18-20 DECA) 
 

DECA NAD 5-6 
GODINI 
(20-25 DECA) 

DECA NAD 6- 
10 GODINI  
(20-30 DECA) 
 

BON^EJCA 
 
 
 
 
 
 

2  
grupi 

26 
deca 
 

2 
grupi 

29 
deca 

3 
grupi 

30 
deca 

2  
grupi 

32 
deca 

3 
grupi 

36 
deca 

 

18 
deca 
 

30 
deca 

32 
deca 

32 
deca 
 

36 
deca 

33 
deca 

36 
deca 

TRIZLA 
 
 
 
 

1  
grupa 

24 
deca 

2 
grupi 

29 
deca 

2 
grupi 

33  
deca 

2 
grupi 

40 
deca 

2 
grupi 

41  
deca 

 

28 
deca 

31 
deca 

38 
deca 

41 
deca 

MIR^E ACEV  
 
 
 

1  
grupa 

18 
deca 

1 
grupa 

31 
deca 

2 
grupi 

33 
deca 

2 
grupi 

29 
deca 

2 
grupi 

34 
deca 

2 
Grupi 

40 
deca 

33 
Deca 

30 
deca 

26 
deca 

40 
deca 

GOCE 
DEL^EV 
 
 
 
 

1  
grupa 

18 
deca 

2 
grupi 

28 
deca 

2 
grupi 

32 
deca 

2 
grupi 

35 
deca 

2 
grupi 

39 
deca 

 
 
 
 
 

28 
deca 

32 
deca 

35 
deca 

39 
deca 

RAMPO 
LEVKATA  
 
 
 
 

    2 
grupi 

30 
deca 

1  
grupa 

35  
deca 

1  
grupa 

38 
deca 

 

30 
Deca 

Rabotni~ki   1 
grupa 

15 
deca 

  1 
grupa 

20 
deca 

1 
grupa 

24 
deca 

 
 
 

Kanatlarci   
 
1 (edna ) 
heterogena 
od 2 
godnini do 
6 godini 

 
 
  10 
deca  
 

         
 
 
 

Berovci  
 
1 (edna ) 
heterogena 
od 2 
godnini do 
6 godini 
 

 
 
  10 
deca  
 

         
 
 

Golemo 
Kowari 

 
1 (edna ) 
heterogena 
od 2 
godnini do 
6 godini 
 
 
 

7 
deca  
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Vkupen broj na vraboteni koi se vklu~eni vo dejnosta iznesuva{e 151 vo 

dekemvri 2019.  

 

 

 

 

           Namenskite dotacii koi za 2019 godina iznesuvaat 70.102.626.50. Tie 

finansiski sredstva se strogo namenski koristeni i toa za:  

- 401 Osnovni plati                                                              33.625.334,00 

 -402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe                      12.731.737.00         

 -421 Komunalni uslugi                                                         5.154.512.00 

-423 Materijali i siten inventar                                       1.757.274.00 

-424 Popravka i tek. odr`.                                                    1.244.381.50 

-425 Dogovorni uslugi                                                            1.123.396.00 

-426 Drugi tekovni rashodi                                                       58.260.00 

 -481 Grade`ni objekti                                                         14.407.732.00 

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

                                                                    

                                                     Vkupno:                              70.102.626.50 

 

 

 

 

 

 

Za aktivna realizacija na celokupnata vospitno – obrazovna – 

zgri`uva~ka dejnost vo koja spa|a celovitosta na organizaciona postavenost 

na dejnosta od aspekt na podmiruvawe na potrebite na decata od najmalata 

vozrast za prifa}awe vo zdrava i ispolneta sredina, organiziran prostor za 

miruvawe i zadovoluvawe  na osnovnite potrebi za ishrana i pravilen psiho – 

fizi~ki razvoj na sekoe dete poedine~no (zadovoluvawe na negovite 

individualni potrebi). Sozdavawe na prostorni, higienski i materijalni 

uslovi koi }e go zamenat detskiot dom vo koj pogolem del od denot prestojuvaat 

decata od predu~ili{na vozrast. 

Tro{ocite za obezbeduvawe na navedenite potrebi se podmiruvaat od 

sopstvenite sredstva i toa : 

- Prihodi od decata, mese~na participacija vo iznos od 1.490,00 denari, pod 

pretpostavka deka site zapi{ani deca kontinuirano prestojuvaat bez 

otstapuvawe i namaluvawe na iznosot. 

                 

 

Vo 2019 godina ostvareni se sopstveni sredstva po osnov prihodi 
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-  

- 723111     Prihodi od decata                                      23.932.849.00 

- 723911     Prihodi od kirija                                             99.840.00 

      723911/2  Prihodi od angliski jazik                                            0 

- 723111/1  Drugi vonredni prihodi                                  14.250.00 

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

                                                               Vkupno:               24.046.939.00 

 

 Najgolem del od prihodnite sredstva se iskoristeni za prehrambeni produkti 

spored normativite uka`ani od Ministerstvoto za trud i socijalna politika, 

no i vo slednite rashodi : 

- 420 Patni i  dnevni rashodi                                                      28.322.00 

- 421 Komunalni uslugi                                                            1.228.259.00 

- 423 Materijali                                                                        9.869.960.00 

 -  423110  Kancelariski materijali                                            244.507.00 

 -  423120 Spisanija                                                                            66.820.00 

 -  423410 Prehrambeni proizvodi                                               6.426.198.00 

  -  423310 Uniformi                                                                             7.080.00 

  -  423320     Obuvki                                                                             41.034.00 

  -  423710      Sredstva za higiena                                                    274.019.50 

  -  423810       Siten inventar                                                          125.013.00 

   - 423830       Rezervni delovoi                                                                      0 

  -  423999       Drugi  materijali                                                   2.685.288.50 

   

  Vo navedenite iznosi se sublimirani  pokraj kancelariskite materijali za 

administrativna rabota, nabavka na nagledno didakti~ki materijali, 

materijali za aktivnosti, audio vizuelni pomagala, detski spisanija i 

literatura, slikovnici, stru~na literatura i drugi namenski pomagala kako 

dosija, dnevnici, evidentni knigi itn. 

  

424 Tekovno rutinsko odr`uvawe                                             2.129.876.50   

 

Od koi del se iskoristeni za:    

 

424110  Popravka i servisirawe na leki                                    67.360.00  

424210  Odr`uvawe na zgradi                                                        397.734.00 

424220 Uslugi za obezbeduvawe                                                       85.786.00       

424230 Dezinf. dezir. deratiz.                                                      134.000.00 

424440 Popravka i od`uvawe na ma{ini                                  1.012.477.50                                                                

424420 Popravka i odr`uvawe na softver i hardver                  7.528.00 

424430 Popravka i odr`uvawe na oprema                                    424.991.00 

424510 Odr`uvawe na zeleni povr{ini                                              0 
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Vo tekot na 2019 godina molerisani se celosno dva objekti ,,Mir~e Acev“ i 

, vo ,,Bon~ejca“ i fasada na” Mir~e Acev“. 

 

За реализирани блок дотации во период од 01.01.2019 година до 

31.12.2019 година: WC  (вкупно 18) во Тризла, Бончејца, Аличаир и Гоце 

Делчев 2.511.054,00 денари, дограма Гоце Делчев 1.590.345,00 денари, дограма 

Тризла и Бончејца 4.705.519,00 денари, покрив Тризла 3.470.775,00 денари, 

бекатон 681 м2 Бончејца  428.470,00 денари, фасада Бончејца  341.492,00 

денари, кујна и перална, врати и абрип Гоце Делчев 100.000,00 денари, 

летниковци Гоце Делчев и Бончејца 246.126,00 денари, котлара и перална 

Гоце Делчев 1.202.090,00 денари, врати PVC  и Прозори PVC Бончејца и Гоце 

Делчев  338.000,00 денари, одела за вработени  188.208,00 денари, обувки за 

вработени  108.021,00 денари, систем за дојава на пожар во сите градинки 

90.000,00 денари. 
                                         

                                        

 

425       Dogovorni uslugi                                                             1.849.732.00 

 Iskoristeni vo rashodi i toa : 

425220 Bankarska provizija                                                               75.00 

425250 Osiguruvawe na nedvi`nini                                          10.747.00 

425260 Osiguruvawe na motorni vozila                                      8.502.00 

425310 Pravni uslugi                                                                    103.809.00 

425360 Pla}awe po sudski re{enija                                            10.332.00 

425420 Primarna zdr.za{tita                                                    172.300.00 

425640 Izrabotka na pros. i urb plan.                                       37.760.00 

425980 Nadzor nad grade`ni objekti                                          60.000.00         

 425990 Drugi  dog. uslugi                                                           1.446.207.00 

 

Spored Zakonot za zdrastvena za{tita zadol`itelni se sanitarni pregledi 

na site vraboteni - edna{ godi{no, a vrabotenite koi se vo kontakt so 

pripremata i distribuirawe na ishranata  - dvapati godi{no,  kako i dogovorni 

uslugi za preventivna zdrastvena za{tita za DDD. 

Drugi dogovorni uslugi – rashodite pa|aat na tro{ocite : 

- Nadomestocite na dogovorni rabotnici, koi proizleguvaat od specifi~nosta 

na dejnosta (zgri`uvawe na najmalata populacija) pri neophodni potrebi za 

zamena na opravdano odsuten rabotnik , zgolemen obem na rabota koj gi 

nadminuva normativite po brojnost za vospitno – obrazovno– zgri`uva~ka 

dejnost.  
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      Tuka  se iskalkulirani i pravnite uslugi okolu nepodmiruvawe na 

tro{ocite za participacija na decata kako i Osiguruvawe na Objektite od 

nepovolni havarii.  

  

426Drugi tekovni rashodi                                                     477.159.00 

 

       Ostanatite operativni rashodi se koristeni po potreba za operativni 

transferi vo rabotata. 

-Na{ite pobaruvawa od deca – roditeli se vo iznos od 4.567.649 denari a 

obvrskite sprema dobavuva~ite se  vo iznos od 309.538.80 denari i istite  }e bidat 

izmireni vo mesec 01- 2020 godina. 

 
 

 

  

        Direktor                                                                              
Orce Todorovski 

                                                                                          
_________________________ 
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Домот за стари лица “ Киро Крстески-Платник” Прилеп 
Годишен извештај за 2019 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, здравствена заштита, културно забавни 

активности, работно-рекреативни активности, услуги од социјални потреби и 

други услуги на старите лица, зависно од потребите, психофизичките 

способности и барањата на корисниците. 

 Покрај основната дејност Домот во текот на годината, обезбедува 

прифаќање и времено сместување на возрасни лица, кои заради разни 

околности се нашле надвор од местото на живеење, без средства за живот или се 

без постојано сместување, се до нивното враќање во сопственото семејство или 

сместување во друга установа за социјална заштита. 

 Вкупната површина со која располага Домот е 10.688м2 од кои 4.038м2 

под објект и 6.650м2 дворно место и економија. 

 Капацитетот на Домот е 151 легла (од кои 50 легла во новиот дел) и 101 во 

другиот дел кој е исполнет со корисници од повеќе општини во Македонија. 

Моментално во Домот има сместено 140 корисници . 

 Вкупниот број на вработени е 45, од кои 28 примаат плата од Буџетот на 

РМ,а останатите 17 вработени од сметката на самофинансирачки активности. 

 Финансирањето на Домот се врши преку наменски дотации  и 

самофинансирачки активности.  

. 

 

 Блок дотации од буџет за 2019 година изнесуваат 15.739.665  денари  кои се 

потрошени за: 

 

 

 

 - плати,надоместоци и придонеси од плати  ..........    7.701.694 ден. 

 

 - плати....................5.272.389 

 - придонеси ...........2.429.305  

 

 

 - комунални услуги........................................................2.098.233,00 ден. 

   

 -електрична енергија...........321.197 
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 -водовод и канализација.....295.922 

 -затоплување  ...................1.481.114 ден 

  

 - материјали и ситен инвентар...................................     4.427.506 ден. 

 

 -прехрамбени артикли.........3.002.369 ден.  

 -лекови.....................................267.260 ден. 

          -ср-ва  за хигиена..................1.157.877 ден. 

 

          -поправки и тековно одржување...........................................50.000 ден. 

   

          -одржување на згради..............40.500 

          -поп.и одрж.на др.опрема..........9.500 

 

 -купување на опрема и машини............................................396.126 ден. 

   

           -купување на друга опрема.........396.126 

 

          -градежни објекти..................................................................1.066.106 ден.   

 

          -подготвување на проекти.............59.000 

          -реконс.на деловни објекти......1.007.106 

 

 

 Од сметката на самофинансирачки активности вкупниот приход  за 2019 

година изнесува 17.174.612 денари и тоа: 

 

 - приходи од проект Народна кујна............................. 2.295.432  ден. 

 - приходи од сместување.............................................. 12.542.205  “ 

          - закупнина од објекти...........................................................1.376   “ 

 - други средства на солидарност................................       175.460  “ 

 - приходи од минати години...........................................2.124.647  “ 

          - приходи од осигурување......................................................4.585   “ 

          - останати неданочни приходи............................................30.907  “ 

 

  Од приходите од сметката на самофинансирачки активноси се 

потрошени 14.563.880 денари за: 

 

 - плати,надоместоци и придонеси од плата.................4.947.547 ден. 

 

  - плати.................3.107.218 
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  - придонеси.........1.840.329 

 

           -патни и дневни расходи..........................................................9.000 ден. 

 

 - комунални услуги........................................................... 3.334.695  “ 

   

- електрична енергија...............683.887 

-водововод и канализација.......300.242 

-ѓубретарина..............................266.724 

-други ком.услуги-погребни......96.038 

-течни горива нафта...............1.729.666 

-пошта..........................................17.947 

-телефон и телефакс....................32.472 

-др.трошоци за комуникац.........43.590 

-горива и масла..........................132.078 

-регистрац.на мотор.возила........16.541 

-транспорт на луѓе.......................15.510 

 

 - материјали.......................................................................3.890.916  “ 

 

-Канцелариски материјали......................78.332 

-списанија и весници................................22.600 

-униформи за вработени...........................13.902 

-материјали за АОП....................................1.062 

  -прехрамбени продукти.......................3.077.277 

  -лекови......................................................134.696 

  -средства за хигиена................................475.332 

-ситен и нвентар........................................39.210 

  - други материјали....................................48.505 

 

 -поправка и тековно одржување....................................609.599  “  

 

  - договорни услуги............................................................ 848.050 “ 

 

 - други тековни расходи...................................................224.402  “ 

  

          -привремени вработувања.................................................61.119  “ 

  

          -плаќања по судски решенија..........................................158.552  “ 

 

 -купување на опрема и машини......................................480.000  “ 
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Во 2019 година продолжи со работа проектот “Народна кујна за лица со 

социјални проблеми“ кој се спроведува во Домот и со овој проект им се дава 

услуга на 100 лица. 

 

  

 

Одговорен сметководител :  

Велика Петровска 

            

Прилеп                                                             ЈОУ Дом за стари лица 

20.02.2020                                            “Киро Крстески-Платник“ Прилеп 

                                                                                  Директор 

                                                                      Дипл.прав.Мики Крстев 
 

 
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 2019 година, се предвидени во програма  А0 на група 41-резервии 
недефинирани расходи во изснос од 2.500.000,00 денари, во ставката 412- постојана резерва (непредвидливи 
расходи), конто 412110-постојана резерва (непредвидливи расходи) 1.500.000,00 денари, и во програма Е00- 
Општинска администрација, на ставка 413- тековни резерви (разновидни расходи), на потставка 413110- 
тековни резерви (разновидни расходи) 1.000.000,00 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 2019 година од контото 412110- постојана резерва ( непредвидливи 
расходи) од планираните 1.000.000,00 денари- реализирани  се ,00 денари кои се исплатени  како помош на 
следните физички лица: 
- С. Мисески                (елементарни непогоди- пожар)                          25.000,00 денари   
- М. Секулоска            (елементарни непогоди- пожар)                          20.000,00 денари   
-Ј. Ѓ. Наумоска            (елементарни непогоди-пожар)                           25.000,00 денари  
- З. Аризанкоска        (елементарни непогоди-пожар)                           25.000,00 денари  
-Б. Китаноски             (елементарни непогоди-пожар)                            30.000,00 денари   
-А. Димески                (елементарни непогоди-пожар)                           15.000,00 денари  
-В. Тризагароски        (елементарни непогоди-пожар)                           15.000,00 денари  
-Н. Ристески                 (елементарни непогоди-пожар)                           10.000,00 денари  
-К. Бандевска              (елементарна непогода-пожар)                            15.000,00 денари  
-В. Амбарџиева          (елементарна непогода-пожар)                             10.000,00 денари 
-Е.Аљакоска                (елементарна непогода-невреме со град)                  3.930,00 денари 
-Ж. Костоски                (елементарна непогода-невреме со град)                  3.756,00 денари 
-Д. Б. Мирчески          (елементарна непогода-невреме со град)                 13.345,00 денари 
-В. Т. Мисиркоски      (елементарна непогода-невреме со град)                  10.015,00 денари  
-Г. Р. Цветаноска        (елементарна непогода-невреме со град)                    3.356,00 денари 



 

 

 

 

 

-Р. Ж. Пуцакоски         (елементарна непогода-невреме со град)           33.899,00 денари 
-П. Ѓорѓиевски              (елементарна непогода-невреме со град)            3.097,00 денари 
-Н. И. Белушаноски     (елементарна непогода-невреме со град)            4.105,00 денари 
-М. Ј. Момироски        (елементарна непогода-невреме со град)            4.849,00 денари 
-М. Аљакоска                (елементарна непогода-невреме со град)            4.598,00 денари 
-ИЗ Дејанчо К.село      (елементарна непогода-невреме со град)           11.953,00 денари 
-Б. Пуцакоски                (елементарна непогода-невреме со град)             5.241,00 денари   
-М. Бумбароски           (елементарна непогода-невреме со град)              2.346,00 денари 
-Д. С Џороски                (елементарна непогода-невреме со град)              3.284,00 денари 
-Љ. Николоски              (елементарна непогода-невреме со град)              1.466,00 денари 
- С. И. Тошеска              (елементарна непогода-невреме со град)              7.883,00 денари 
-А. Гулабоски                (елементарна непогода-невреме со град)              1.525,00 денари  
-С. К Петреска               (елементарна непогода-невреме со град)              5.053,00 денари 
-Б. Ц. Конески               (елементарна непогода-невреме со град)              4.386,00 денари  
           ________________________________________________________________________ 
           Вкупно                                                                                                               318.081,00 денари  
 
     Од конто 413110- тековни резерви ( разновидни расходи) потрошени се  444.260,00  денари од кои за 
починат член од семејството  ( ќерка-син, сопруг -  сопруга , татко- мајка )  како и за боледување подолго од 6 
месеци исплатени  се: 

-Г. Гаврилоска                                                     15.000,00 денари (смртен случај) 
-М. Аџиоска                                                                15.000,00 денари (смртен случај) 

-Ж. М. Нешкоска                                                          15.000,00 денари (смртен случај) 
-Ж. Јоноски                                                                    15.000,00 денари (смртен случај) 
-В. Думбалоска                                                            15.000,00 денари (смртен случај) 
-Е. Евтимоска                                                                30.000,00 денари (смртен случај) 
-С. Ристеска                                                                    22.089,00 денари (боледување) 
-Б. Шеќероска                                                               30.000,00 денари (смртен случај) 
-Ј. Ц. Стојческа                                                               30.000,00 денари (смртен случај) 
-Е. Евтимоска                                                                 15.000,00 денари (смртен случај) 
-З. Здравески                                                                  30.000,00 денари (смртен случај) 
-Н. В. Димоски                                                                15.000,00 денари (смртен случај) 
-В. Димоска                                                                     17.171,00 денари (боледување) 
-Р. Думбалоски                                                               15.000,00 денари (смртен случај) 
-С. Ташкоски                                                                    15.000,00 денари (смртен случај) 
-С. Иваноски                                                                    15.000,00 денари (смртен случај) 
-Ќ. Абдулоски                                                                  15.000,00 денари (смртен случај) 
-Г. Здравески                                                                    30.000,00 денари (смртен случај) 
-М. Стојанов                                                                     15.000,00 денари (смртен случај) 
-С. Јосифоска                                                                    30.000,00 денари (смртен случај) 
- Е. Димоски                                                                      15.000,00 денари (смртен случај) 
- И. Џагадуроска                                                               15.000,00 денари (смртен случај) 
_________________________________________________________________________ 
  
                  Вкупно                                                                444.260 ,00 денари       

 
 
                                                                                                         Претседател 

                                                              на Советот на Општина Прилеп 
Бр. 09-887/4 
12 .03.2020год.                                  Миле  Талески 
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 Прилеп                                                                          
 _________________________ 


