КЛУЧНИ ПРОЕКТИ ЗА
ОПШТИНА ПРИЛЕП
•

Бесплатен оброк за секој ученик до 4-то одделение;

•

Гасификација – поврзување со примарната мрежа и изградба на
секундарна гасоводна мрежа во Прилеп. Проектот ќе се реализира во соработка со централната власт, откако ќе се создадат
услови, односно откако ќе биде изграден примарниот гасовод од
страна на државата;

•

Инфраструктурно доуредување на индустриските зони во Прилеп
со цел забрзан локален економски развој на општината. (Металец,
Прилеп 2 - Сточно пазариште);

•

Детски градинки за вкупно 500 деца. Изградба на нова детска
градинка, доизградба на започнатата детска градинка во населба Точила – Прилеп со претходна ревизија на изведените активности. Реконструкција на детската градинка во с. Тополчани;

•

Комплетна реконструкција на влезовите во градот. Правецот
Крушево - Прилеп и Македонски Брод – Прилеп со обележани сообраќајни ленти, велосипедски и пешачки патеки;

•

Промена на режимот на сообраќај за тешки товарни возила (нова
траса на движење која нема да го засегнува градското подрачје);

•

Доизградба на кружни текови. Кружен тек Табана, кај Тинекс, кај
Нова автобуска станица и разработување на техничка документација за кружен тек кај Градска кафеана;

•

Уредување на речното корито во потег од мостот кај касарните до
вливот во градската река. Изработка на проекти за мини прочистителни станици, како предуслов за добивање чист воден тект и
средување на кејот на градската река.

•

Користење на обновливите извори на енергија. На сите објекти во
надлежност на Локалната самоуправа ќе бидат поставени фотоволтаични панели за производство на електрична енергија. ( производство на сопствена електрична енергија);

•

Монтажни катни гаражи помеѓу општинската зграда и поштата,
позади пицерија „Леоне“;

•

Доизградба на Плоштадот „Методија Андонов – Ченто“ од
Споменикот на „Пеце Атанасовски“ до ОУ„ Кочо Рацин“;

•

Реконструкција на уништените паркови и спортски терени и изградба на нови;

•

Изградба на Затворен пливачки базен;

•

Субвенции за клима уреди, субвенции за грејни тела на пелети,
субвенции за велосипеди;

•

Изградба на парк за миленици;

•

Реконструкција на Старата градска чаршија;

•

Доизградба и пуштање во употреба на фабрика за отпад;

•

Решавање на проблемите на водоснабдувањето во с. Канатларци;

•

Изградба на канализациска мрежа во с. Ново Лагово;

•

Доизградба на канализациска мрежа во с. Мало Коњари и с.
Големо Коњари;

•

Враќање на градската инфраструктура назад на граѓаните, односно оспособување и ослободување на тротоарите за движење
на пешаците со изработка на проекти за реконструкција и изградба на велоспидески патеки со кои би се овозможило намалување
на загадувањето на воздухот и сообраќајните гужви во центарот
на градот.

ТОП 3 ПРОЕКТИ КОИ ЌЕ СЕ
РЕАЛИЗИРААТ ВО ПРВИТЕ 100 ДЕНА
1.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПЛОШТАД „АЛЕКСАНДРИЈА“
и плоштадот пред Дом на култура “Марко Цепенков“ (промена
на оштетени плочки, промена на оштетени канделабри и
освежување на зелени површини со засадување на цвеќиња и
ново зеленило) и реконструкција на Афмитеатарот во Варош;

2.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПОСТОЈНИ ФОНТАНИ
промена на оштетени светилки и оштетени прскалки и ресконструкција на постојни паркови во центарот на градот и приградските населби, како и во и населените места (парк Суд, парк
Варош, парк Точила, паркови во Мало и Големо Коњари;

3.

ОБНОВУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИ ДРВОРЕДИ
ВО ГРАДОТ СО ДОСАДУВАЊЕ НА НОВИ
САДНИЦИ И ПОВРШИНИ СО ЗЕЛЕНИЛО.

ВИЗИИ ЗА РАЗВОЈОТ
НА ЛОКАЛНАТА
САМОУПРАВА
Општините играат клучна улога во унапредувањето на локалниот
економски развој. Нивното работење во насока на реализација на
проекти и привлекување на инвестиции во локалната економија, е
пресудно за создавање на локален економски раст и развој, создавање нови работни места и подигнување на социјалната добросостојба на локалното население.
Со процесот на децентрализација, локалната самоуправа доби
нов квалитет. Граѓаните остваруваат непосредна комуникација
со локалната власт, преку која нивните потреби треба да бидат
задоволени, согласно можностите и приоритетите во општината.
Ваквата комуникација е неопходна и претставува гаранција за успешна работа, која се изразува во задоволството на граѓаните од
поквалитетните јавни услуги, поефикасната администрација, поголема локална демократија, засилен локален економски развој
итн.
Соработката со централната власт и меѓуопштинската соработка
се значајни инструменти за поголем развој на општините и надминување на сопствените можности. Токму затоа е значајно, за инвестициите кои се над финансиските можности на општината, да
постојат добро изработени проекти со кои ќе се аплицира пред
централната власт и меѓународните финансиски институции.
Воедно, општините треба да ги препознаат заедничките потреби
и интереси и да настапуваат со заеднички идеи, да ги здружат капацитетите и да соработуваат, со цел да ги исполнат очекувањата
на граѓаните. Заедничкото настапување пред европските фондови со општини од соседните држави, придонеува подобро запознавање на меѓусебните обичаи, верувања, потреби, традиции,
видувања и размислувања. Проектните средства кои ги нудат ЕУ,
Светска банка и други меѓународни партнери, се моќна алатка за

реализација на значајни проекти. Пример за тоа се средствата од
ЕУ и ИПА фондовите, при што општините се клучни субјекти во
процесот на користење на овие средства.
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