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ЖИВОТ ВО ПРИЛЕП! ЗА СИТЕ

Прочитајте ја Програмата 
„Живот за сите“, бидете 
горди и сигурни и на денот 
на изборите заокружете 
Живот во вашиот град, во 
вашето село.

Драги граѓани на Република Македонија, 
заедно jа освоивме слободата, ја ослободивме заробената држава, ги враќаме човечките и 
демократските вредности во нашиот живот. А, животот, мораме да го подобриме насекаде, и 
во моите Струмица и Муртино, и во Охрид, Прилеп, Тетово, Битола, Куманово, Струга, Штип, 
Арачиново, Конче, Баница, Ваташа, Ботун, Липково, Кучевиште, Оризари, Секирци, Мешеишта, 
Шишево... низ целата наша убава Македонија.
Промените се тука, и продолжуваат!
На сцената е нова, одговорна и домаќинска власт, која е свртена кон потребите на граѓаните. 
Достапна за сите нив, отворена и отчетна. Новата политика, е политика од збор. Новата 
политика значи служење на граѓаните, а не владеење. 
Домаќински ги намаливме трошоците на функционерите и обезбедивме вашите пари да ви 
се вратат вам преку поголема минимална плата, поголеми субвенции за земјоделците, преку 
новите политики за економски раст, поддршката за домашните фирми, преку укинување или 
намалување на разно-разните давачки.
Ајде да ја продолжиме оваа наша заедничка акција наречена „Живот во секоја општина, живот 
за сите!“. Во секоја урбана и месна заедница, во секое маало.  Заедно со вас и со нашите луѓе 
можеме да го направиме тоа. 
Инфраструктура за сите - градиме по план, квалитетно, одговорно и домаќински. 

Здрава животна средина за сите – преземаме итни мерки за да обезбедиме чиста вода 
и чист воздух.

Можности за сите - насочуваме повеќе пари кај општините, за да има 
повеќе пари за граѓаните. Сето ова, во отворени и услужни општини.

Ја барам вашата поддршка, за да живееме добро и достоинствено 
сите, каде што сме родени, каде што учат нашите деца, каде 
што работиме, во современи општини, во нашата Република 
Македонија.
Прочитајте ја Програмата “Живот за сите”, бидете горди и 
сигурни и на денот на изборите заокружете Живот во вашиот 
град, во вашето село. 

Ваш,
Зоран Заев, 

Претседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија
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Почитувани граѓани на Општина Прилеп, 
Прилеп може да биде место за достоинствен живот на сите граѓани. 
Тоа е мојот предизвик и моја обврска. Да работам за подобар живот на 
граѓаните, да бидам градоначалник на сите прилепчани. Имам визија 
за развиен Прилеп со силна економија и квалитетен живот за сите. 
Целото мое животно искуство и знаење ќе придонесе да се исполни 
мојата визија за Прилеп. 
Револуционерен Прилеп не заслужува да живее во рекордна 
сиромаштија и невработеност. Земјоделците не треба да стравуваат 
од поплави и губење на производството. Младите треба да градат 
иднина во Прилеп, а не во странство. Запишувањето на децата во 
градинка не треба да биде траума. Депонијата во Алинци не треба 
да биде еколошка бомба, туку извор на енергенси за општината. 
Епитетот најспортски град во државата, мора да го вратиме. 
Општината ќе биде сојузник на стопанството и партнер во 
отворањето нови работни места во реалниот сектор. Асфалтираните 
улици во градот и селата ќе бидат економскиот крвоток на општината 
и тоа емојот врвен приоритет. Децата и младите се нашата иднина. 
За нив мора да обезбедиме услови за развој и вработување, тука 
компромис нема. Секој човек е важен во нашата визија за Прилеп. 
Сите ќе добијат еднакви шанси за живот во општината.
Доста беа 12 години безидејност, криминал и корупција со народните 
пари. Пред нас е историска шанса да изградиме развиен европски 
Прилеп. Иднината и перспективата зависат од нас самите. Затоа 15 
октомври е историски датум. 

Време е за храбри и зрели одлуки.   

Да гласаме за живот во Прилеп.  
 
Ваш,  
Илија Јованоски

Секој човек е важен во 
нашата визија за Прилеп. 
Сите ќе добијат еднакви 
шанси за живот во 
општината.
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Тим за подобар живот на 
сите граѓани! Сплотени за 
силен и развиен Прилеп!

ЖИВОТ ВО ПРИЛЕП! ЗА СИТЕ



1. Миле Талевски
2. Драги Богојески
3. Јулијана Цековска
4. Моника Грашеска Илиеска
5. Светла Велеска
6. Тони Камчески
7. Никола Багески
8. Елизабета Сурлаџија
9. Адем Мамудоски
10. Валентин Божиновски
11. Еленче Ташковска
12. Хари Шојлески
13. Жарко Северкоски
14. Кире Тинтоски 

СОВЕТНИЧКА ЛИСТА НА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИОТ СОЈУЗ 
НА МАКЕДОНИЈА И КОАЛИЦИЈАТА ЗА ОПШТИНА ПРИЛЕП

15. Ивона Кузмановиќ
16. Александар Китаноски
17. Весна Ангелеска
18. Звонко Талески
19. Зорица Кочоска
20. Анѓелина Велевска
21. Александар Чапкуноски
22. Рубинчо Ристески
23. Силвана Белушанец
24. Мирко Спиркоски
25. Ангела Трајкоска
26. Виктор Талески
27. Христијан Забрчанец
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ГРАДИМЕ ПО ПЛАН
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА СИТЕ

zz Ја приспособуваме целата постојна 
урбана и рурална инфраструктура 
да биде во функција на потребите на 
граѓаните. 

zz Градиме одговорно, квалитетно и 
домаќински, за секој граѓанин да добие 
решение кое ќе му го подобри животот во 
неговата средина. 

zz Новите локални власти носат планови и 
проекти за патишта, улици, канализации, 
водоводи, градинки, училишта, спортски 
терени и гасна мрежа. 

zz Ги намалуваме разликите помеѓу 
градските и селските средини. 

zz Градиме по план, обезбедуваме 
инфраструктура за сите.



ЧИСТА ВОДА И ЧИСТ ВОЗДУХ
ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ

zz Обезбедуваме чиста и здрава вода за пиење 
и чист воздух, зашто тие се клучни за здравје 
и за живот. За нас ништо не е поважно од 
здравјето на луѓето. 

zz Граѓаните се јасни и сериозни во своите 
барања, а ние одговорно го слушаме и го 
разбираме крикот за чиста животна средина. 

zz Создадовме план и проекти за зголемен 
капацитет и за професионална услуга на 
јавните комунални претпијатија, преку 
намалени трошоци за граѓаните. 

zz Се обврзавме постојано и навремено да ги 
чистиме депониите и каналите, да вложуваме 
во колекторски системи, пречистителни 
станици, регионални фабрики за третман на 
цврстиот комунален отпад и во енергетски 
ефикасни објекти. 

zz Обезбедуваме услови за здрав живот за сите.
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ПОВЕЌЕ ПАРИ ЗА ГРАЃАНИТЕ
МОЖНОСТИ ЗА СИТЕ

zz Ја активиравме спиралата на покачување на 
платите. Носиме директна поддршка за домашните 
фирми, пред сè за малите и средните претпријатија. 

zz Обезбедуваме повеќе пари за општините, а со тоа 
и повеќе можности и повеќе пари за секој граѓанин 
на локално ниво.

zz Обезбедуваме еднакви услови и за странските 
инвеститори. 

zz Вложуваме во младите, отвораме центри за 
отпочнување и развој на бизниси.

zz Ги здружуваме бизнисите, општината и граѓаните, 
со единствена цел – нови и подобро платени 
работни места. 

zz Ја вклучуваме бизнис заедницата во дефинирање 
на приоритетите на општината и воведуваме 
бизнис форуми како редовна активност за 
проектирање и следење на локалниот економски 
развој. 

zz Посветената и одговорна работа ги носи парите 
директно кај граѓаните.



ОТВОРЕНА И УСЛУЖНА
ОПШТИНА ЗА СИТЕ

zz Ја отвораме локалната самоуправа за да може секој 
граѓанин да добие навремени, квалитетни и евтини услуги. 

zz Ја враќаме моќта на месните и урбаните заедници, ги 
опремуваме со технички услови и го зајакнуваме нивниот 
правен статус. 

zz Граѓаните ќе ги добијат сите потребни услуги на едно место, 
и од органите на локалната, и од органите на централната 
власт во современи центри за услуги.

zz Воведуваме електронски систем на услуги и мобилни 
канцеларии кои ќе нудат услуга во секое село. 

zz Ги вклучуваме граѓаните во креирањето на буџетот, во 
носењето одлуки и во контролата на власта. 

zz Буџетските средства ќе се користат строго наменски, 
транспарентно, домаќински и одговорно, преку редовно 
известување за сработеното. 

zz Обезбедуваме ефикасен јавен превоз, пријатни детски 
градинки, чисти и загреани училишта. Обезбедуваме 
поддршка и помош за најзагрозените семејства и за лицата 
со посебни потреби. 

zz Ги поддржуваме и поттикнуваме сите демократски 
механизми како петиции, претставки, граѓански 
иницијативи, собири на граѓани и референдуми. 

zz Воведуваме нов модел на отворена и услужна локална 
самоуправа - општина за сите.
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НОВИТЕ ПОЛИТИКИ НА НОВИОТ ГРАДОНАЧАЛНИК
12 години со Општина Прилеп владее 
арогантна и расипничка власт за која 
личните интереси се над интересите 
на граѓаните. 
12 години не е реализирана ниту една 
капитална инвестиција во Прилеп.
12 години само празни ветувања, а не 
се изгради ниту едно училиште, ниту 
една градинка. 
Болницата е во катастрофална сос-
тојба со над 5,5 милиони евра долг, 
без лекари, без стручен персонал и 
без доволно опрема. Домот за стари 
лица е во катастрофална состојба со 
мизерни и нечовечки услови за шти-
тениците што живеат во него.
Три изборни циклуси се ветува га-
сификација на Прилеп. 12 години се 
реставрира водоводната и канализа-
циската мрежа во Прилеп, иако беа 
обезбедени средства од претходната 
власт на СДСМ во Прилеп. 

ВИЗИЈА

Препознатлива општина во Македонија и регионот, со висок 
квалитет на живот,  задоволни  и почитувани граѓани што ги 
негуваат традиционални  вредности соединети со современите 
трендови и технологии, до обезбедување одржлив развој.



Возачите во Прилеп возат „слалом“ 
по улиците во градот, кои се ископани 
со дупки што на места изгледаат како 
кратери.
Бизнисите и дуќанџиите во Прилеп, 
„пиштеа и вриштеа“ од нарачаните 
казни на власта на ДПМНЕ.
Во населените места, освен некое 
патче или улица, не се решени основ-
ните инфраструктурни потреби, како 
што се канализација и водовод. 
Мариово е заборавено, а Ромите се 
оставени на маргините и манипули-
рани за добивање на нивниот глас 
само пред избори.
Како градоначалник на Прилеп, 
ветувам:
XX Пред сè транспарентност и от-

четност во работењето,
XX Итна гасификација на градот,
XX Итно завршување на започната-

та  изградба на ОУ во населбата 
„Сточен Пазар“,
XX Итна изградба на градинки во 

населбите „Точила“ и „Корзо“
XX Итно реновирање и реставрација 

на Домот за стари лица и зголе-
мување на неговите капацитети 
и воведување институционална 
служба за помош на старите и 
изнемоштени лица,
XX Санација на депонијата во 

Алинци и изградба на локална 

или регионална депонија по сите 
светски стандарди,
XX Решавање на инфраструктурните 

и егзистенционалните проблеми 
на Ромите во градот,
XX Изработка на стратегија за 

развој на мариовскиот крај, и 
сточарството и пчеларството во 
тој регион,
XX Поддршка на бизнис-заедницата 

во Прилеп преку:
z� Ревизија и целосно почиту-

вање на стратегијата за ЛЕР 
и вклученост на бизнис-за-
едницата во дефинирање на 
приоритетите на општината и 
поттикнување конкурентност и 
отворање нови работни места 
за граѓаните на општината

z� Опремување простор за 
стартап-компании, посебно од 
ИТ-индустријата,

z� Поддршка на развојот на 
алтернативниот туризам и 
органското производство,

z� Регистрација на ознака тради-
ционален производ на ма-
риовското бело и прилепското 
биено сирење, како и 
прилепската скара

XX Поддршка на младите преку мла-
дински КИЦ, обуки и помош при 
започнување сопствен бизнис. 
Вклучување на НВО и младите 
во носењето одлуки за развој на 
општината, посебно во областите 
од нивни интерес,
XX Враќање на сјајотна селата во 

Прилеп со конечно решавање 
на основните инфраструктурни 
проблеми, поддршка на земјодел-
ството преку воведување модер-
ни технологии и проширување на 
хидросистемската мрежа,

Почитувани прилепчани,
Да ја вратиме гордоста на Прилеп, да 
ги задржиме младите во Прилеп.
Заедно да изградиме развиен и со-
времен европски Прилеп. 

МИСИЈА
Општина како посакувано 
место за живеење со ефикасна 
администрација, развиена 
инфраструктура, висококвалитетни 
услуги за граѓаните, конкурентни 
услови за економски развој и 
поволна бизнис-клима.
Општина со можности за 
анимирање на младите во 
реализација на лични вредности 
и враќање на надежта за живот  
преку  остварување хармонија и 
благосостојба.
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НОВА ЕНЕРГИЈА  
ЗА НОВ РАЗВОЈ
Обезбедување живот на сите граѓани на Прилеп! 
XX Граѓанинот на прво место
XX Пристоен живот за сите
XX Повисок стандард - креирање нови работни места
XX Прилепското стопанство - основа за обезбедување 

локален економски развој 
XX Поттикнување нови инвестиции
XX Професионална институција
XX Отчетно и транспарентно работење на општината

XX Носење одлуки преку облиците на непосредно 
учество на граѓаните
XX Силни локални јавни комунални претпријатија
XX Праведна заедница за сите
XX Негување на лични и традиционални вредности
XX Општината - како посакувано место за живеење
XX Секој да добие еднаква шанса за живот

За успешна општина, клучен елемент е градењето 
долгорочни односи со граѓаните, а тоа е ДОВЕРБАТА.  
Ги уверувам своите граѓани дека средствата штоги дале од 
својот џеб ќе бидат вложени во унапредување на општата 
благосостојба во нашата општина и квалитетен живот ед-
наков за сите.

ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ
Економијата како основен двигател на општественото 
живеење претставува и наш главен фокус за раст, развој  
и економска одржливост на стопанството во Општина 
Прилеп. Од вашиот интерес и нашата способност за реша-
вање на проблемите и донесувањето правилни одлуки ќе  
зависи иднината на генерациите што следуваат.

Наши цели:
XX Изготвување Студија за натамошен развој на дејно-

стите за геолошки испитувања и експлоатација на ми-
нералните ресурси во Општина Прилеп. Со ова би се 

ставило ред во издавањето концесии за испитувања и 
експлоатација. Ќе добиеме транспарентна постапка и 
ред во оваа дејност со максимален потенцијал за раз-
вој на економскиот потенцијал на Општина Прилеп и 
РМ. Општината мора да добива поголеми приходи од 
оваа економска дејност, со што би се финансирале 
други капитални проекти, а и би се водело и повеќе 
грижа за заштита на нарушената животна средина.
XX Иницирање на соработка меѓу странските и домаш-

ните компании со цел поврзување на потребите на 
странските компании и можностите за испорачување 
производи и услуги од страна на домашните прет-
пријатија.
XX Изработка на Урбанистички план надвор од населе-

но место - индустриска зона за локален економски 



развој во с.Лагово, по комплетирање на започнатите 
зони Прилеп 1 и ТИРЗ „Алинци“ со производни капа-
цитети од домашни/странски инвеститори.
XX Создавањето поволна клима за инвестирање во РМ 

од страна на Владата на СДСМ ќе ги направи и овие 
зони атрактивни за инвестирање. Локалната админи-
страција ќе направи итен акционен план за привлеку-
вање на домашните и странските инвеститори.
XX Ревидирање на урбанистичките планови, ГУП и ДУП 

средување на урбаниот хаос.
XX Продолжување на процесот на децентрализација на 

услугите што ќе ги нуди Општина Прилеп. 
XX ЕЛС Прилеп ќе соработува со големите компании и 

ќе биде главен двигател и логистика на развивањето 
на малитесемејни бизниси, како квалитетни и одрж-
ливи кооперанти.
XX Стимулирање мали стартап-компании на кои 

бесплатно ќе им биде отстапен простор за вршење на 
својата дејност.
XX Финансиско и логистичко поддржување на традицио-

налните занаети.

XX Организирање бесплатни обуки за компјутери и јази-
ци за социјално загрозените и невработените лица во 
соработка со АВРМ.
XX Организирање напредни курсеви за ИТ-вештини во 

соработка со сертифицирани центри за едукација.
XX Ревидирање на постојната Стратегија за локален 

економски развој што ќе биде патоказ за развој на 
градот и населените места, од страна на засегнати 
страни и целни групи од Прилеп. Тааќе се темели врз 
принципите на социјална праведност и економска 
стабилност со понуда на нови идејни решенија за 
инфраструктурен развој и подобрување на животниот 
стандард на населението.
XX Брендирање и стандардизирање на производи 

согласно со процедурите и законските прописи за 
традиционални прилепски производи („ширден“, 
„македонка“) и производи со географско потекло 
(мариовско сирење)
XX Промоција на  брендирани производи, спортски и 

културни манифестации, 
XX Прогресивна  стапка за фирмарина.



ЖИВОТ ВО ПРИЛЕП! ЗА СИТЕ

 За децата: 
Децата се нашата иднина. Да создадеме квалитетни  
генерации со прави вредности.

Наши цели:

z� Изградба на нова градинка во Прилеп 

z� Ставање во функција на градинка во с. Канатларци

z� Проширување на капацитетите на постојните гра-
динки каде што е можнотоа

z� Воведување дневен престој за деца од училишна 
возраст од 1 до 5 одделение во сите училишта

z� Гасификација на градинките и училиштата во При-
леп согласно со планот за гасификација на Општи-
на Прилеп

z� Набавка на нови и обнова на постојните нагледни 
помагала во градинките

z� Изградба на детски игралишта во населбите„Три-
зла 1“ и „Тризла 2“

z� Изградба на мултифункционално детско игралиште 
во нас. „Тризла 2“ со организација на бесплатно 
фудбалскоучилиштеза децата од оваа населба

z� Бесплатен училишенприбор за сите првачиња.

ОПШТИНАТА ЗА СИТЕ НАС



ОПШТИНАТА ЗА СИТЕ НАС  За учениците: 
Образовен систем што ќе влијае врз зголемување на продуктивноста на трудот и ќе ги зголемува шансите за напредок и 
развој на квалитетен кадар.

Наши цели:

z� Основно училиште во населбата„Сточно пазариште“

z� Ставање во употреба на балон-салите во ООУ „Гоце Делчев“ и во ООУ „Блаже Конески“, на користење на учениците 
од тие училишта преку регулирање на нивното управување.

z� Изградба на спортска сала во ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“

z� Збогатување на наставната програма со воведување настава во природа за учениците од основните и средните 
училишта

z� Организирање општински лиги во фудбал, кошарка, ракомет, одбојка, како и организација на натпревари во оддел-
ниспортови

z� Организирање Детски креативен центар (ДКЦ) за промоција на детското творештво во сите сфери, во просториите 
на месните урбани заедници

z� Стипендирање на талентирани ученици со стипендии од формиран фонд за талентирани ученици;

z� Обезбедување финансиски средства за растоварување на домашниот буџет на ранливи категории ученици/се-
мејства наменети за реализација на ученичка  екскурзија 

z� Еднакви можности на сите деца да бидат вклучени во активностите што се надвор од програмата за работа, а кои се 
во функција на развој на децата (фолклорни групи, модерни танци, спортски активности). 

z� Афирмирање на спортот, како здрав начин на живот на младите луѓе и алтернатива на уличен спорт.

z� Ангажирање стручен кадар, кој ќе се јави во улога на тренери во спортските активности; 

z� Набавка на спортски реквизити и нивно дистрибуирање до училиштата во општината;

z� Склучување договори со стопанските субјекти од Општина Прилеп заради изведување 
практична настава.



ЖИВОТ ВО ПРИЛЕП! ЗА СИТЕ

 За младите: 
Младите луѓе не се само наша иднина, туку и наша сегашност. Да им помогнеме да се реализираат во овој град.

Наши цели:
z� изработка на локален младински акциски план „Политика за младите во Општина Прилеп 2013-2017“, под покровителство 

на локалната самоуправа.
z� систематско уредување на најважните сфери во животот на младите во нашата Општина. 
z� на младите да им се дадешанса самите да ги определуваат приоритетите, според кои ние во иднина ќе се ориентираме 

како локална администрација
z� создавање подобри услови за работа, вработување, развој на спортот и културно-општествениот живот на младите во 

нашата општина
z� изнаоѓање форма за регрутирање кадри во креативни индустрии
z� селектирање на најкреативни млади луѓе во повеќе области и нивно мотивирање со соодветни субвенции од општински-

от буџет
z� општински стипендии за истакнати таленти 
z� организирање општествено корисна работа и помагање на неспособните и изнемоштените лица и семејства, во локална-

та заедница;
z� отворање  Младински инфоцентар (МИЦ)
z� МИЦ ќе има цел информирање на младите активни луѓе во Општина Прилеп, младинските формални и неформални 

групи за сите релевантни теми. Во рамките на МИЦ ќе функционираат: тело за соработка со сите невладини организации, 
електронска библиотека, збирка на закони, стратегиски документи, акциски планови за млади, публикации и брошури 
поврзани со животот на младите, консултативно-едукациски тим (од различни профили и професии) што ќе им помага на 
младите при изборот на правилниот пат во животот, тело за меѓународна соработка на млади;
z� организација, финансирање  на детски и младински хор (оркестар) 
z� организирање Младински технички центар (МТЦ) за промоција на техничките вештини на младите и нивно воведување и 

приближување кон техничките науки и вештини;
z� поставување  соларни полначи за мобилни телефони во центарот на градот
z� Концепт за бизнис-инкубатори, спонзорирани од општината, за формирање мали бизниси што покриваат неколку катего-

рии, и тоа:

zz WebDevelopment; SoftwareDevelopment; Networking&InformationSystems; Writing&Translation; AdministrativeSupport; 
Design&Multimedia; CustomerService;  Sales&Marketing; BusinessServices



 За пензионерите: 
Повозрасните лица заслужуваат достој-
ни пензионерски денови. Да им го врати-
ме сјајот во тие денови, зашто животот се 
живее до последниот миг, а не се прежи-
вува.

Затоа се неопходни идни мерки за подо-
бри пензионерски денови.

Наши цели:

z� Достоинствен дом за стари лица ‒ 
реконструкција и доградба на постој-
ниот; 

z� Изработка на стратегија за актив-
ности што ќе го подобрат животот на 
оваа популација;

z� Повеќе месни клубови на пензио-
нери; 

z� Формирање јавен сервис што ќе 
организира превоз на старите и 
немоќни лица,

z� Снабдување со производи и лекови

z� Намирување на режиски трошоци

z� Организирање прошетки и сл. 

Грижата за возрасната популација е гри-
жа на секој од нас. Да си помогнеме меѓу-
себно.



ЖИВОТ ВО ПРИЛЕП! ЗА СИТЕ

КЛУЧНИ ПРОЕКТИ
ЕНЕРГИЈА 
ЗА СИТЕ

Ако за еден момент се осврнеме на секојдневните работи 
во нашите животи, ќе забележиме дека речиси сите имаат 
некаква врска со енергијата. Енергијата е една од неоп-
ходностите во денешниот модерен живот. За намалување 
на режиските трошоци во едно семејство или стопански 
субјект, нудиме:

Целосна гасификацијата на Прилеп:

XX позитивното искуство од користењето на природниот 
гас, како примарен енергенс во развиените европ-
ски земји и придобивките што ќе ги има О. Прилеп со 
неговото користење, ја налага потребата одизработка 
на мин. 30км секундарна дистрибуциска гасоводна 
мрежа низ градот Прилеп, и тоа до сите поголеми 
потрошувачи, како и обиколен прстен со должина од 
18 км;
XX целокупната инфраструктура ќе се изведува во фази 

- од центарот кон периферијата и во целост ќе биде во 
функција, како во почетната фаза со снабдување со 
„виртуелен“ гасовод, па сé до конечното донесување 
на главниот довод на природен гас од државата до 
нашата општина (цевководот и постројките за деком-
пресија);
XX калкулациите укажуваат на значителна корисност 

(намалување на трошоците за греење за 30-40%) од 
користењето на природниот гас како енергенс што 
ќе ги замени нафтата, мазутот и огревното дрво во 
стопанството, домаќинствата и на голем број јавни 
и административни објекти (училишта, градинки, стар-
ски дом, ученички дом, болница, администрација);
XX голем број инвеститори, кои досега 100% го заоби-

колуваа Прилеп, ќе најдат интерес за своите деловни 
процеси и инвестиции да ги реализираат овде, во 
услови на постојниот евтин енергенс.

Додека сите земји од опкружувањето, вклучувајќи ги и 
сите земји од ЕУ, вложуваат во изградба на гасоводни 
системи за добивање евтина и еколошка енергија, во При-
леп и во поголемиот дел од Р Македонија досегашниот 
градоначалник немаше политичка волја да им овозможи 
на граѓаните пристап до евтина и еколошки чиста енер-
гија. Додека цената на горивата, електричната енергија 
и огревното дрво континуирано растат, локалната власт 
не се труди воопшто да инвестира во ваков вид енергија. 
Иако ветувана 12 години, гасификацијата во Прилеп сè 
уште е во чекалницата на досегашниот градоначалник.
Сè поскапите енергенси драстично го намалуваат жи-
вотниот стандард на граѓаните на Прилеп, а на фирмите 
им создаваат дополнителни енормни трошоци, со што се 
става во целост во прашање нивната рентабилност на ра-
ботењето.



Со овој проект ќе бидат опфатени сите жи-
тели на град Прилеп и населените места во 
Општина Прилеп, бизнис-заедницата, по-
стојните и новите индустриски капацитети,
јавните установи: училишта, градинки, 
спортски објекти, објекти на централната и 
локалната власт



ЖИВОТ ВО ПРИЛЕП! ЗА СИТЕ

РАБОТА ЗА СИТЕ

Локалната економија во наш фокус. 
Преку создавање позитивно делов-
но опкружување до креирање нови 
работни места. Достоинственото 
работното место да е гарантирано 
право, а не привилегија. Тоа ќе го по-
стигнеме преку:

XX Унапредување на деловното 
опкружување
XX Креирање нови работни места
XX Оформување нов сектор во ЕЛС 

„Прилеп“, кој ќе биде задолжен за 
евидентирање, администрирање 
и мапирање на локации штосе 
потенцијален извор на суровини.
XX Истражување можности за нови 

преработувачки капацитети од 
мермерната и тутунската индус-
трија.
XX Посредување за извоз и нови 

пазари на преработувачките ка-
пацитети од Општина Прилеп со 
акцент на носечките дејности
XX Привлекување нови инвестиции
XX Квалификување стручен кадар 

во средните стручни училишта

Поради недоволна искористеност 
на постојнителокалитети со наоѓа-
лишта на минерали, како и недовол-
ната искористеност на остатоците 
од минералните суровини произле-
зе идејата за нивно канализирање и 
ставање во употребна вредност.(До-
дадена вредност на неупотреблива-
та суровина).
Воспоставување спрега меѓу бара-
телите на работна сила - работода-
вци и пазарот на труд, во соработка 
со новоформираниот сектор и сек-
торот за образование на ЕЛС.Креи-
рање нови работни места

Целна група: Бенефиција од  
реализацијата на овој проект 
ќе имаат
XX сите граѓани наОпштина Прилеп
XX бизнис-заедницата
XX постојните и новите индустриски 

капацитети 
XX капацитети ориентирани во 

мермерната и тутунопреработу-
вачката индустрија.



ИЗГРАДБА НА ЗДРАВСТВЕНСПОРТСКО-РЕКРЕАТИВЕН 
ЦЕНТАР СО ПОКРИЕН БАЗЕН „МАКЕДОНИЈА“

Изградба на здравствен спортско-рекреативен центар 
со покриен базен, во кој ќе се изведуваатразлични ак-
тивности и содржини.
XX Еден дел ќе биде наменет за хидротерапија за лица 

штоимаат функционални искривувања на ’рбетот, 
како и посебен дел за мајки со бебиња, спортисти со 
спортски повреди и возрасни лица со дегенеративни 
промени 
XX Вториот дел ќе биде за рекреација составен од 

повеќе содржини (базен за рекреативно пливање, 
фитнес-центар и сала за гимнастика)
XX трет дел каде што ќе се одвиваат физиотерапевтски 

третмани и корективна гимнастика.  

Една четвртина (25 %) од децата што одат на училиште, 
односно од 6 до 18 години, имаат поправливо искриву-
вање на ’рбетот, односно сколиоза. Истражувањата по-
кажуваат дека најдобар начин за поправање на сколио-
зата кај децата е хидротерапијата.
Хидротерапијата ќе се одвива во базени штоќе бидат на-
менети како за рехабилитација , така и за рекреација на 

различни возрасти.
Во центарот ќе се одвива и корективна гимнастика во 
специјализирани простории и соодветни медицински 
помагала.
Со овој проект ќе придонесеме за здрави и исправени 
деца и младинци.
Центарот ќе работи преку целата година, а загревањето 
ќе биде преку обновливи извори на енергија. Користење-
то на спортско-рекреативниот центар ќе биде бесплатно 
за сите ученици и деца штоимаат индиции за искривен 
’рбетза сите категории граѓани и ќе функционира преку 
субвенционирање на Општина Прилеп. 

Целна група: Целна група што ќе бидат опфатени со овој 
проект се:
XX деца од школска возраст
XX лица заболени од искривен ’рбет
XX спортисти
XX рекреативци
XX пензионери
XX сите граѓани на Општина Прилеп
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ПРИЛЕП (ЧИСТ ЕКОЛОШКИ ПРИЛЕП)

XX Набавка на нови возила за собирање смет и метење 
на градските улици
XX Расчистување на сите диви депонии. 
XX Ефикасен стационар за кучиња скитници и шинтер-

ска служба. 
XX Редовно пошумување на ридовите и планините околу 

градот. 
XX Одржување на веќе постојните паркови, нивна над-

градба со нова урбана опрема и нови хортикултурни 
решенија. 
XX Инсталирање мерни станици за контрола на квали-

тетот на  воздух (мерење на CO2 и ПМ10 вдишливи 
честички, на четиримерни места во Прилеп). 
XX Поставување подземни контејнери во централното 

градско подрачје за елиминација на конвенционал-
ните контејнери од кои се шири голема нечистотија и 
смрдеа, посебно во центарот на градот. 
XX Изградба на собирен канал на сливното подрачје од 

Селечка Планина (североисточната страна) на При-
леп, за заштита од поплави на градското подрачје. 
Проширување и изградба на собирен канал од сливот 
во с.Дабница, со цел избегнување поплави од правец 
на населба „Тризла“.
XX Покривање на каналот на ДабничкаРека, на потегот 

од касарната до вливот во Градска Река. Изградба 
на парковски и рекреативни содржини. На делот 
од каналот од касарната, кон север/низ ромската 
населба покривање на каналот со метални решетки/
жица да не доаѓа до паѓање и давење, како и заштита 
од истурање смет. На влезот на каналот да се напра-

ви решетка/филтер за задржување на чистината на 
водата.
XX Депонија „Алинци“ по највисоките европски 

стандарди
z� Изградба на фабрика за рециклирање на неорган-

скиот отпад, градежен шут и хаварисани возила 
наместо досегашните многугодишни (криминал-
ни) обиди на актуелната власт; 

z� Соодветно складирање органски отпад, вклучу-
вајќи цевководон систем за одведување генери-
ран метан, со негово контролирано согорување. 
Во втора фаза, генерираниот метан/биогас би се 
компримирал и користел како биоенергенс за 
мини производство на електрична енергија за 
локалното население .

XX Засадување на разни/автохтони типови дрва по 
тротоарите нанајголемите улици во Прилеп, како што 
се „Моша Пијаде“, „Ѓорче Петров“, „Кузман Јоси-
фоски“, бул. „Гоце Делчев“, како и во другитенаселби, 
каде што постојат и минимални услови со современа 
механизација - набавка на возило за пресадување 
дрвја.
XX Парк-шумата „Топташ“ и „Шаторов Камен“.
XX Ревитализација на постојните парковски површини.
XX Изработка на техничка документација и реализи-

рање проекти и активности за заштита, зачувување и 
подобрување на квалитетот на водите
XX Реализирање проекти и активности за заштита на 



природата и биолошката разновид-
ност
XX Реализирање проекти и активности 

за подигање на јавната свест, едука-
ција и обука во областа на животната 
средина
XX Поттикнување на образовни, истражу-

вачки и развојни студии, програми и 
проекти за заштита и унапредување 
на животната средина и природата.

Покрај инвестиција во современа депо-
нија и санација на постојната во Алинци, 
на Прилеп му треба ЈКП штоќе се грижи 
за чистотата во Прилеп. Голем дел од на-
селбите во Прилеп немаат канализација, 
немаат организирано собирање отпад. На 
сите регионални патни правци никнуваат 
диви депонии. Градската Река заедно со 
притоките континуирано е депонија, со 
неорганизирано чистење и собирање на 
отпадот. Таа заедно со притоките во гра-
дот се сè,само не гордост на Прилеп. 
Иако во голем број градови во Македо-
нија континуирано се мери загаденоста 
на воздухот, во Прилеп нема мерни ста-
ници.
Шинтерската служба е неефикасна и ста-
ционарните услови се катастрофални за 
згрижување на кучињата скитници.

Новата локална власт во Прилеп ќе се 
грижи за унапредување, заштита и одржу-
вање на животната средина во Прилеп!
Урбанизацијата во последните години, 
континуираното сечење на дрворедите по 
булеварите и улиците во Прилеп, придо-
несе занамалување на зелените површи-
ни во Прилеп, затоа е неопходно обнову-
вање на зеленилото во градот.
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СЕКОЈ Е ВАЖЕН !!!

ОБЕДИНУВАЊЕ НА РАЗЛИЧНОСТИТЕ
ГРАДИМЕ ЕДНО ОПШТЕСТВО СО ЛИЦАТА
СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

XX Сите државни институции достапни за лицата со 
посебни потреби
XX Унапредување на инклузивнатапрактика во предучи-

лишните установи
XX Дневен центар во кој ќе работи стручен кадар – со-

цијални работници и медицински персонал. 

Овој центар ќе биде наменет за потребите на лицата со 
различен тип попреченост, кои ќе имаат можност одреден 
временски период од денот да се згрижени и рехабили-
тирани.

ДА СПОРТУВАМЕ СИТЕ

XX Субвенционирање на секој спортист до 18-годишна 
возраст штоактивно членува во спортски клуб. Износ 
на субвенцијата е 50% од членарината што ја плаќа 
спортистот во спортските клубови.
XX Збогатување на наставната програмата во основните 

и средните училишта по предметот физичко воспи-
тување, воведување минимум еден час неделно да 
се одржува час по пливање во Здравствено-спорт-
ско-рекреативниот  центар  со покриен базен „Маке-
донија“.

КУЛТУРНИТЕ РАБОТНИЦИ 
ЗАСЛУЖУВААТ ДОСТОЈНО МЕСТО
ЗА НАСТАП

XX Изградба на комплетно нов Градски театар со ки-
носала. (Репрезентативен објект во соработка со 
Министерство за култура на РМ, како што заслужува 
Прилеп).

РОМИТЕ ЗАСЛУЖУВААТ ПОВЕЌЕ

Во ромската населба „Тризла 2“, поточно во Три Багреми, 
ќе се изведат комплетно:

XX изградба на водоводна линија со чиста вода за пиење, 
со прописен потисен притисок
XX одводна канализација и поврзување на септичките 

јами и куќи.
XX -пристапна кружна улица, адекватна на теренот за да 

се покрие целата локација.
XX соодветно осветлување.
XX поставување трафостаница за квалитетно елек.на-

појување.
XX места за поставување контејнери за собирање смет 

од страна на ЈКП.
XX поставување хидранти за брза интервенција при по-

жар, заради големата оддалеченост од противпожар-
ната станица во Прилеп.



Во „Тризла 2“ на соодветна локација, како пилот-програ-
ма во соработка во Владата на РМ, користејќи ЕУ-фон-
дови, ќе се изгради контејнерска населба за домување, 
во која ќе се сместат најсиромашните фамилии. Конечно 
расчистување и елиминација на супстандардни живеа-
лишта од картон, дрва и најлони.

XX Ќе се воведи ученички „shuttlevan“/комбеза превоз 
на учениците од Три Багреми до ООУ „Добре Јова-
носки“.
XX Ќе се изгради мултифункционално спортско игра-

лиште со фудбалски терен, кошаркарско игралиште. 
На товар на општината ќе се отвори фудбалскоучи-
лиштеза жителите на населбите „Тризла 1“ и „Тризла 
2“.
XX Обуки на невработените и социјалните случаи од 

оваа населба од областа на компјутерските вештини 
и јазик, како и програма за приправништво и волон-
терство на припадниците на ромската заедница во 
приватните компании во градот.
XX Ќе се уредат и ќе се заградат Муслиманските гро-

бишта во населбата „Тризла2“ за достоинствено 
почитување на верските обреди на нашите сограѓани 
со муслиманска вероисповед.Ќе воведеме и контину-
ирано чистење и нивно одржување.
XX Отворање амбуланта и аптека во „Тризла 1“ и „Тризла 

2“, преку стимулирање на ЈПП или договор со приват-
ни ЈЗУ.

ЗАДОВОЛНИ ЗЕМЈОДЕЛЦИ

XX Наша основна грижа е земјоделецот. Задоволен 
земјоделец, среќен граѓанин. Приоритет ќе им се даде 
на земјоделските производители. Проекти што ќе 
помогнат за конкурентно земјоделство:
XX Изградба на микроакумулација во близина на с. Сел-

це и хидросистемска мрежа
XX Изведба на 40 км хидросистемска мрежа, со покри-

вање на селата Мало и Големо Коњари
XX Реновирање на хидросистемската мрежа во атарот на 

с. Мажучиште
XX Чистење над 30 км одводни канали во Прилепско 

Поле
XX Инвестиции во инфраструктурата на селата
XX Инвестиции (во соработка со ЈП за пасишта) во из-

градба на поила за ситна и крупна стока
XX Инвестиции во развој на рурален туризам 
XX Стимулирање инвестиции за изградба на преработу-

вачки капацитети на земјоделски производи
XX Изработка на стратегија за развој на земјоделското 

производство, како и стратегија за развој на мариов-
скиот крај
XX Во мариовскиот крај ќе се инвестира во развојот на 

сточарството, пчеларството и нивно органско серти-
фицирање
XX Во рамките на ЕЛС ќе се формира сектор за поддрш-

ка и развој на земјоделството што директно ќе сора-
ботува со земјоделците и со МЗШВ, АПЗ и АФПЗРР, 
и тоа:
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z� Ќе се стимулираат и ќе се помагаат земјоделски-
те производители во аплицирање за добивање 
средства од ИПАРД и Националната програма за 
рурален развој

z� Ќе се помагаат земјоделците во воведувањето 
системи за микронаводнување

z� Ќе се стимулираат земјоделците за изградба на 
стакленици, пластеници и тунелски фолии

z� Ќе се стимулираат земјоделците во набавката на 
системи за заштита од град и системи за засенчу-
вање

z� Еднаш месечно претставници од АФПЗРР да бидат 
присутни во подрачната канцеларија на МЗШВ, за 
консултативни разговори со земјоделците

z� Олеснување на административните процедури за 
добивање одобренија за изградба на објекти од 
земјоделското стопанство (објекти за сместување 
добиток)

z� Ќе се изврширевизија на земјоделското земјиште 
под концесија и начинот на негова распределба во 
изминатите години. Земјоделското земјиште ќе им 
се врати на вистинскитеземјоделци.

z� Во соработка со Тутунски комбинат и Институтот 
за тутун ќе се започне со производство на пикиран 
тутун за тутунопроизводителите

z� Ќе се стимулира користењето на системот„капка по 
капка“ во производството на тутун.

ЉУБОВ КОН ДОМАШНИ МИЛЕНИЧИЊА

XX Во рамките на стационарот за животни, ќе се проши-
ри со простор за сместување на домашни миленици 
за привремен престој.
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КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ
ИЗГРАДБА НА ЗАТВОРЕН ПАЗАР СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР

Изработка на физибилити-студија и основен проект за јавно приватно партнерство за изградба на:
Затворен пазар со деловен комплекс на просторот на сегашниот зелен пазар во центарот на Прилеп. 
Отворениот пазар во Прилеп не ги задоволува ни минималните европски стандарди за ваков вид објекти. Нереше-
ниот проблем со загревањето, лошото покривање на пазарот, нехигиенските услови, лошата канализација и слично, 
наместо гордост, претставува срам за градот и општината. Пазарџиите ги продаваат своите производи и на +40 и на 
-30 степени.
Со овој проект, во соработка со приватен инвеститор, ќе се изгради модерен комплекс, каде што приоритет ќе имаат 
пазарџиите. Комплексот, доколку дозволуваат природните услови - структурата на теренот, ќе биде поврзан со пла-
нираната подземна сообраќајница, како и со посебен подземен паркинг. Пазарџиите конечно достоинствено и во со-
одветни услови ќе можат да си ја извршуваат својата дејност.

Во изминатиот период локалната самоуправа единствено се грижеше за бизнис-интересите на членовите на 
ДПМНЕ. Се урна пазарот за сирење и тој простор ѝ  е даден на компанијата „Тинекс“, а иако и пред тоа зелениот пазар 
немаше доволно простор за сите пазарџии, таму се смести и пазарот за сирење, како и трговците со текстил. 
Неколкупати се крпеше зелениот пазар, но натстрешницитештосе наместија во два навратасе срушија поради неква-
литетната градба и злоупотребата на средства од општината. Условите на зелениот пазар од ден на ден се влошуваат, 
просторот се намалува, а пазарџиите се оставени и на дожд и снег и на високи температури да вадат леб за себе и за 
своето семејство. Поради несоодветните услови, немањето паркинг-места, големите супермаркети, полека но сигур-
но им го земаат поголемиот дел од колачот на пазарџиите во Прилеп. 

Целна група: Сите жители на Општина Прилеп, посебно пазарџиите, трговците со текстил и 
сопствениците на дуќани во Прилеп

Рок:  Изработка на физибилити-студија и проект 2018-2019, објава на тендер за јавно приватно партнерство 
2020, започнување со изградба 2020 година



ИЗГРАДБА НА ДВЕ НОВИ ГРАДИНКИ, ЕДНА ВО ГРАД ПРИЛЕП,А ДРУГА ВО 
Н.М. КАНАТЛАРЦИ 

Изработка на идеен проект и физибилити-студија како и изградба на две нови градинки -една во град Прилеп и една 
во н.м.Канатларци.

Градинките ќе се изградат во населбата„Точила“. На ваков начин значително ќе се намали притисокот врз градинката 
„Бончејца“, и планирано е да се задоволи потребата од сместувачки капацитети во градинките во Прилеп. Со изград-
бата на овие градинки, дополнително ќе се овозможи група за целодневен престој и во градинката „Бончејца“. 

Со реализацијата на овој проект дополнително ќе бидат вработени и 15-20 воспитувачи и негувателки и дополнител-
но 10-15 помошен кадар.
-Проширување на капацитетите на постојните градинки во Прилеп за дневен престој на деца од училишна возраст.

Современиот начин на живот, постојните работни ангажмани на родителите во Прилеп и населените места значител-
но ја зголемија потребата од дополнителникапацитети во постојните градинки во Прилеп. Во Прилеп во последните 
30 години, а ветувана во последните 12 години, не е изградена ниту една градинка, а не е ниту незначително проширен 
капацитетот на постојните.

Целна група: Децата и родителите на деца од предучилишна и училишна возраст.

Рок:  Изработка на физибилити-студија и идеен проект 2017-2018, започнување со изградба 2019 година



ЖИВОТ ВО ПРИЛЕП! ЗА СИТЕ

ИЗГРАДБА
НА ОБИКОЛНИЦИ
ОКОЛУ ГРАД ПРИЛЕП

Изградба на патен правец штоќе го поврзува вештачкото езеро и патниот правец Прилеп - Градско.И обиколница на 
патниотправецПрилеп - Македонски  Брод  со патниотправец Прилеп - Старо Лагово(раскрсница со Битола)
Во соработка на ЕЛС „Прилеп“ и Министерството за транспорт и врски ќе се изработат физибилити-студии и идеен 
проект за изведба на овие обиколници.
Сореализацијата на овој проект, голем број тешки товарни возила, кои, пред сè,превезуваат мермер и друг вид руда, 
нема да се движат низ централното градско подрачје, туку ќе имаат директно поврзување со патните правци Прилеп 
- Градско и Прилеп - Битола. Овој патен правец ќе го користат и возилата на АРМ сместени во касарната во Прилеп. 
На ваков начин ќе се намали загадувањето во градот Прилеп, ќе се зголеми безбедноста на сообраќајот во градот, 
како и ќе се растоварисообраќајот во градот. 
Дополнително на атрактивност како туристичка дестинација ќе добие и локалитетот Дабница и вештачкото езеро 
како негов дел.

Изградба на обиколна сообраќајница на правец Прилеп - Македонски Брод (кај Варош), раскрсница Старо Лагово 
на патот за Битола.

Од постојниот рудник за мермер „Сивец“ во Прилеп, транспортот на мермер и друга руда се одвива по патниот правец 
Вештачко езеро - центар Прилеп и обратно. Тешките товарни возила штопревезуваат мермерни блокови, чакал и 
другаруда поради немањето директна поврзаност со магистралните патишта, се движат низ центарот на Прилеп. Ова 
значително го отежнува сообраќајот во градот, ја загрозува безбедноста на граѓаните, аи има влијание врз животната 
средина во градот. 
Со изградбата на овој патен правец значително ќе се растоварицентралното градско подрачје, ќе се зголеми безбед-
носта на пешаците и другитеучесници во сообраќајот.
Исто така, со изградбата на обиколницата за излез кон Македонски Брод ќе се растоварицелосно сообраќајот низ 
населбата Варош и централното градско подрачје.

Целна група: Сите жители на град Прилеп, рудникот „Сивец“ АРМ, животната средина, сопствениците на 
туристички објекти во близина на Вештачкото езеро

Рок:  Изработка на идеен проект ифизибилити-студија 2018. Започнување со градба 2019 година



ЕНЕРГЕТСКО-ЕФИКАСНИ 
ОБЈЕКТИ

Во соработка со WebGef проектот на ЕБРД и со користење средства од ИПА и другитедонатори, ќе се инвестира во 
енергетска ефикасност на приватните станбени објекти во Прилеп и населените места, како и индустриските објекти 
и објектите под надлежност на локалната самоуправа и централната власт. 
Сите училишта и градинки во Општина Прилеп ќе добијат нови енергетско ефикасни фасади и кровни решенија, како 
и ќе се изврши замена на осветлувањето со енергетско ефикасно осветлување со користење на ЛЕДдиоднисветлос-
нирешенија. 
Индустриските објекти ќе можат да аплицираат за користење средства за подобрување на енергетската ефикасност, 
односно инвестиции во енергетско ефикасна опрема, фасади, кровни решенија, решенија за производство на то-
плинска енергија, осветлување и слично. 
Во соработка со WebGefпроектот на ЕБРД ќе се овозможи и инвестиции во енергетската ефикасност на индивиду-
алните станбени објекти. 
Изведба на јавното осветлување со фотоволтаични системи и ЛЕД-диоди и сензори за синхронизација со дневната 
светлина со цел намалувањена трошокот за електрична енергија и светилки. Овој проект покрајво град Прилеп, ќе се 
реализира и во сите населени места.

Во моментот голем број објекти во Општина Прилеп важат за нискоенергетскоефикасни објекти. Ова важи како за 
индустриските објекти, училиштата, градинките, објектите под надлежност на локалната самоуправа и централната 
власт, такаи за објектите за колективно и индивидуално домување.
Во пакет со гасификацијата, воведување централно греење, оваа мерка значително ќе влијаеврз намалување на тро-
шоците за енергија на споменатите објекти, како и врз загадувањето на градот. 

Целна група: Сите жители на Општина Прилеп

Индустриските објекти во општината

ЕЛС „Прилеп“ преку заштедата на енергија за затоплување и ладење на училиштата и градинките

Рок:  Започнување со реализација: почеток на 2018 година



ЖИВОТ ВО ПРИЛЕП! ЗА СИТЕ

РЕШЕНИЈА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СПОРТОТ

XX Ќе се формира совет за СПОРТ во Прилеп
XX Ќе се реновира и ќе се пушти во функција симболот 

на спортот во Прилеп, како мултифункционален ком-
плекс за спорт, рекреацијаи култура„Сала Македо-
нија“. 
XX Целосно ќе се реновира поранешната Соколана, сега 

сала ДТВ„Партизан“.
XX Ќе се реновира и ќе се пушти во употреба Универзал-

ната сала, преку  ЈПП 
XX Ќе се изгради сала во ООУ „Кире Гаврилоски“
XX Ќе се изградат спортски игралишта во повеќе насел-

би во Прилеп
XX Ќе се обнови разурнатиот планинарски дом на 

преминот Дервен, со доопремување со капацитети 
за планински туризам/искачување - алпинизам/
вештачка карпа за искачување и рекреативен тури-
зам(патеки). 
XX Изградба на спортско-рекреативен центар „Вештач-

ко езеро”, (содржини: зона за кампување, мал рибник, 
традиционален ресторан, мотел до 10 соби, терени за 
јавање, велосипедизам, трчање и пешачење, плат-
форма за безбедно пливање, развој на веслачкиот 
спорт, скијање на вода, спортски терени за тенис, од-
бојка, кошарка и сл. ). Имплементирање на транспа-
рентно ЈПП.
XX Организирање редовни училишни лиги, турнири во 

колективни и поединечни спортови (ракомет, фудбал, 
кошарка, гимнастика, атлетика, боречки вештини, 
пинг-понг, тенис, стрелаштво, планинарење и сл.). 
ЕЛС „Прилеп“ ќе ги поддржи со соодветна финан-

сиска логистика.
XX Изработка на реален, транспарентен и сеопфатен 

правилник за наградување на сите спортисти во 
Прилеп, согласно со постигнат успех на државни или 
интернационални спортски натпревари.
XX Зголемување на ставките во буџетот наменети за 

спортски клубови,спортисти и манифестации. Под-
дршка на клубови штосе натпреваруваат со успех во 
повисоки рангови и лиги.
XX Реконструкција на постојниот пат до локацијата 

Вештачко езеро и изградба на трим-патеки и велоси-
педска патека покрај него (со можност и за одмора-
лишта, осветлени со фотоволтаик и ЛЕД-светилки).

Спортскиот комплекс „Македонија“ 12 години е оставен 
на забот на времето, недовршен, во катастрофана сос-
тојба, со исклучена струја и вода. Некогашната гордост 
на Прилеп, некогашниот храм на спортот во Прилеп, ме-
стото на големи спортски успеси е оставено на милост и 
немилост на времето и вандалите.
Некогашната Соколана, сега сала ДТВ „Партизан“ исто 
така е целосно заборавена од локалните власти. Ката-
строфалната состојба на некогашниот храм на гимнас-
тиката, пинг-понгот и другитеспортови е во распаѓање.
Постојат училишта каде што сè уште немаа затворени 
спортски сали.

Целна група: Сите граѓани во Прилеп, посебно 
децата, младите, спортските клубови, спортските 
работници и рекреативците.

Рок:  Континуирано од 2018 г. до крајот на мандатот



РАЗВОЈ
НА МАРИОВО

Планирано е да се донесе стратегија за развој на Марио-
во што ќе предвиди:
XX Изградба на водоводна и канализациска мрежа во 

населените места:
z� Полчиште

z� Бешиште

z� Дуње

z� Пештани

z� Кален

z� Вепрчани

z� Чаниште
XX Електрификација на населените места што досега не 

се покриени
XX Изградба на локални патишта, како и изградба на 

патна инфраструктура во населените места:
z� Полчиште

z� Бешиште

z� Вепрчани

z� Пештани

XX Изработка на план за развој на алтернативен тури-
зам со посети на многуте знаменитости на Мариово, 
како што се манастирите, селата, текотна реката 
Црна и изградба на мали сместувачки капацитети во 
традиционален стил

XX Регистрација на мариовското бело сирење со зашти-
тен знак – Традиционален производ
XX Промоција на мариовското сирење, мед, јагне
XX Подобрување на статусот на Мариовско-мегленски-

тесредби
XX Организација на спортски настани од т.н. екстремни 

спортови
XX Изработка на предлог-проект и физибилити-студија 

за гранично поврзување со соседна Грција.
XX Субвенционирање на превозот на патници од с. Вито-

лиште до Прилеп и обратно
XX Редовно сервисирање на уличното осветлување во 

населените места и сл.
XX Објектите во сопственост на општината што се наоѓа-

ат во овој крај ќе се ревитализираат и ќе се рекон-
струираат за традиционални средби, работилници, 
ликовни колонии и рурален престој на авантуристи.

zz Заживување на еколошкиот предел Мариово

zz Организација на екскурзии

zz Одржување обуки и работилници

zz Ликовни колонии

zz Сместувачки капацитети со еколошки домашни про-
изводи

Целна група: Сите граѓани на Општина Прилеп

Рок:  2018-2021 година



ЖИВОТ ВО ПРИЛЕП! ЗА СИТЕ

КУЛТУРАТА - ТРАДИЦИОНАЛНА ВРЕДНОСТ

Комплетна реставрација на старата турска бања во Градски музеј со галерија. Овој објект има големо историско зна-
чење и е потребно да се стави во функција, лесно пристапен до граѓаните и туристите во центарот на градот. Во тој 
музеј би се дислоцирале музејски експонати од Музејот за тутун (збирката за лулиња, на пр.), дел од музејот за икони 
и други експонати од музеите штоќе го прикажуваатнашето богато историско минато.
XX Реставрација на Старата чаршија за враќање на првобитниот традиционален изглед и  разубавување со урбана 

опрема
XX Изградба на музеј „Градска (прилепска) куќа“, којашто во себе ќе содржи:
z� мала (дигитализирана) библиотека со литература од сите прилепски автори, како и весници и списанија од 

Прилепскиот Регион низ историјата;

z� традиционална градска соба со предмети за домаќинството што се користеле во минатото во Прилеп, како и 
традиционална градска/рурална облека;

z� традиционална селска соба со предмети за домаќинството што се користеле во минатото во Прилеп, како и 
традиционална селска облека/носии со впечатлив вез;

z� соба на славните, каде што би биле застапени сите значајни личности од Прилеп заедно со нивни предмети, 
слики, ракописи, биографии и сл.;

z� револуционерна соба, опремена со предмети, слики, ракописи, мисли и биографии на сите револуционери и 
револуционерни движења во Прилеп од Мариовската буна, па сè до денес. Посебен акцент ќе биде ставен на 
придонесот на прилепските народни херои од НОВ и прилепските бранители;

z� Соба на прилепското стопанство, каде што би биле прикажани сите достигнувања, пронајдоци и сл. на прилеп-
ските компании низ историјата, а со цел следење на достигнувањата на прилепската економија;

z� Мариовско-мегленска соба, каде што би биле претставени предмети, слики,етнографски елементи, посебно од 
Мариовско-мегленскиотРегион;

z� Тутунска соба, каде што би се префрлиле дел од експонатите од Музејот за тутун и би се формирала автохтона 
збирка на сите светски познати семенски материјали и примероци од тутуни, лулиња,табакери и сл.;

z� Соба - галерија и изработки од прилепските мермери и гранити, како природно богатство што го прослави 
нашиот град низ  целиот свет.



КОМЕРЦИЈАЛЕН ОБЈЕКТ –СИТИ ЦЕНТАР

XX Урбанизација и изградба на современ комерцијален објект (мол) 
на местото на старата општинска зграда (сличен на Сити мол или 
Рамсторво Скопје). Бенефиција -отворање на нови 170 работни 
места и привлекување брендови од светската мода.
XX Паркинг-простор за централното градско подрачје

Прилеп заслужува модерен комерцијален објект во кој ќе бидат сме-
стени домашни и странски компании 

Целна група: Бизнис-заедницата во Прилеп, домашните и 
странските инвеститори 
Сите жители на Општина Прилеп

Рок:  Од 2017 до крајот на мандатот

XX Финансиска поддршка на културни 
манифестации значајни за нашиот 
град
XX Организирање манифестации што ќе 

го промовираат градот како посакува-
на туристичка дестинација 
XX Локалитетот Маркови Кули -наш пре-

познатлив белег
Конески, Цепенков, Чернодрински, Ста-
ле Попов, Платнар, Џумерко и плејада 
културни дејци, кои покрај Прилеп, ја за-
должија и Македонија со своите дела. 
Нивното наследство не ни дозволува од 
Прилеп да направиме град без култура, 
град без соодветна театарска сала, град 
без соодветна културна инфраструктура, 
град без галерија, град на кичот, град што 
ги заборавил своите вредности.

Целна група: Сите жители на Општина 
Прилеп

Културните дејци во Прилеп

Рок:  Веднаш по победата на изборите



ЖИВОТ ВО ПРИЛЕП! ЗА СИТЕ

РЕДЕФИНИРАЊЕ НА СООБРАЌАЈНИОТ РЕЖИМ 

XX Изградба на мостови на Градска-
та Река,и тоа: 

z� од ул. „Победа“ над базенот до 
ул. „Александар Македонски“, 
за поврзување со скратување 
на патот за повеќе километри

z� замена на пешачкото мовче 
во населба „Ѓогдере“ со совре-
мен мост за моторни возила. 

z� од населбата „Бончејца“ со 
булеварот „Александар Маке-
донски“, кај х. „Сонце ГА“.

z� мост меѓу Варош обиколница 
и СтароЛагово (раскрсница на 
патот за Битола)

XX Ќе се изгради и ќе се осветли 
безбедна пешачка патека на ули-
цата „Леце Котески“, на потегот 
од фабриката „Витаминка-кекси“ 
до противпожарната станица (со 
заштитна метална ограда)- про-
ширување на постојнатаулица
XX Поставување звучна сигнали-

зација/временска контрола на 
неколку клучни сообраќајници 
во градот за слепите лица и за 

намалување на чекањето при по-
голема група луѓе на семафори и 
пешачки премини.
XX Изградба на квалитетно со-

обраќајно решение меѓу улиците 
„Егејска“ и „Кузман Јосифоски и  
раскрсницатамеѓу улиците „Ле-
нин“  и „Кузман Јосифоски“.
XX Реконструкција на улицата „При-

лепски бранители“ во сообраќај-
ница со две ленти и соодветно 
поставување зеленило и освет-
лување. 
XX Реконструкција на нов репрезен-

тативен пешачки мост на местото 
на постојниот штого поврзува 
старото градско јадро (пешачка-
та зона кај Саат-кулата) со двете 
цркви во градот (Св.„Преображе-
ние“ и Св.„Благовештение“)
XX Пробивање улица задстарата 

општина со населбата Типски, ул. 
„Едвард Кардељ“
XX Реконструкција и санација на 

сообраќаната мрежа во Општина 
Прилеп. 
XX Реконструкција, проширување и 

осветлување на сервисна улица, 
која поминува покрај магацините 
на поранешен „Центропромет“ и 

ги поврзува улиците „Александар 
Македонски“ и „Леце Котески“. 
Воедно и реконструкција на по-
стојниот мост на тој потег.
XX Изградба и реконструкција на 

сите патни правци и улици во 
сите населени места во Општина 
Прилеп
XX Реконструкција на постојниот пат 

до локацијата Вештачко езеро 
и изградба на трим-патеки и 
велосипедска патека покрај него 
(со можност и за одморалишта, 
осветлени со фотоволтаик и 
ЛЕД-светилки).
XX Санација на пристапниот пат до 

Планинарскиот дом „Дервен“
XX Кружен тек кај автобуската и 

железничката станица (крак кон 
Точила)
XX Редефинирање на сообраќајниот 

режим на мостот „Табана“.

Во изминатите 12 години сообраќај-
ните проблеми во градот и населе-
ните места се решаваа парцијално 
безидејно со повеќе популистички, а 
не функционални мерки. Голем дел 
од асфалтираните улици по неколку 
месеци се прекопуваа, асфалтот се 



ДА ЈА ВРАТИМЕ ГОРДОСТА 
НА ПРИЛЕП

XX Надминување на катастрофалната состојба со ЈЗУ 
болница „Борка Талески“во Прилеп, подобрување на 
условите за работа, како и екипирање на стручен кадар
XX Постапка за враќање на надлежностите на Полици-

ската станица од општа надлежност Прилеп во СВР 
Прилеп, како што беше пред одреден период.
XX Формирање фонд со приоритетна цел иницирање, 

поддршка и субвенционирање за изработка на проекти 
за ЕУ апликации (со приоритет на економија, земјодел-
ствои енергетска ефикасност)
XX Реактивирање на урбаните заедници со враќање назад 

на објектите/т.н.домови на УЗ,  од сегашните корисници. 
XX Решение на паркинг-просторот за товарни возила и 

автобуси во Прилеп
Општина Прилеп е една од најголемите општини во Ма-
кедонија споредбројот на жители и најголема општина 
споредповршина во Р Македонија. Заслужува да биде 
третиран како вистински град.

Целна група: Сите граѓани на Општина Прилеп

Рок:  Веднаш по добивањето на мандатот

рони и целиот град е со дупки по улиците без 
разлика дали се работи за булевари, главни или 
споредни улици. Граѓаните на Прилеп се чув-
ствуваат како да се возат по макадам патишта 
често возејќи слалом по улиците во градот.

Целна група: Сите жители на Прилеп и 
населените места

Рок:  Од почетокот до крајот на мандатот



„ВИШНЕ“
1. Реконструкција, асфалтирање 

и проширување на ул. „Јоска 
Јорданоски“

2. Изградба на спортска сала во 
ООУ „Кире Гаврилоски“

3. Урбано решение на коритото на 
Градска Рекаи покривање на 
Дабнички Канал

4. Изградба на уште еден мост за 
моторни возила на ДабничкаРека

5. Реновирање на детската 
градинка „Вишне“, набавка на 
основни средства

6. Изградба на минипарк во 
близина на градинката „Вишне“

7. Реновирање на игралиштето во 
населба „Типски“ 

„ЦЕНТАР“
1. Средување на коритото на 

Градска Река
2. Решение со летните бавчи по 

булевар  

3. Изградба на подземни 
контејнери за собирање отпад

4. Решение на проблемот со 
гласната музика, бучавата и 
дивеењето во центарот на градот

5. Засадување дрворед на ул. 
„Александар Македонски“, од 
театарот до стадионот

6. Реконструкција на салата 
ДТВ „Партизан“, поранешна 
„Соколана“

7. Без тешки товарни возила во 
Центар 

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
1. Реконструкција на коритото на 

Градска Река (потег Градски 
базен - егејски згради)

2. Изградба на мост штоќе ја 
поврзуваа оваа населба со 
Градскиот базен

3. Сообраќајни решенија за 
намалување на брзината на 
возачите на ул. „Моша Пијаде“ 
(Александар Македонски)

4. Изградба на канализациска 
мрежа на ул. „Пчиња“

5. Асфалтирање на споредните 
улици на ул. „Пчиња“, ул. 
„Истарска“, ул. „Велебит“ и ул. 
„Козара“.“

6. Изградба на канализациска 
мрежа на ул. „Велебит“

7. Изградба на детско игралиште 

„РИД“
1. Решавање на насип до средното 

медицинско училиште и 
пренамен во зелен површина

2. Реновирање на Месниот дом 
Рид и ставање во владение на 
граѓаните од Рид

3. Ставање во фукнција 
атмосферска канализација или 
нејзин проток (доколу е затната) 
поради бројни поплави кои се 
јавуват во долниот дел на Рид 
,потоцно на раскрсницата кај 
театарот

4. Зелено пазарче во паркот кај 
театарот

5. Повеќе парковски површини за 
релаксација на граѓаните од Рид 

6. Предлог иницијатива за 
отворање на градинка  во 
просториите на стар Ритекс 

„ТОЧИЛА“
1. Изградба на градинка
2. Отворање амбуланта во Точила
3. Изведба на тротоари за пешаци 

на ул. „Кузман Јосифоски“

МЕСНИ ПРОЕКТИ
УРБАНИ ЗАЕДНИЦИ

ЖИВОТ ВО ПРИЛЕП! ЗА СИТЕ



МЕСНИ ПРОЕКТИ
УРБАНИ ЗАЕДНИЦИ

4. Уредување на парковите околу 
зградите

5. Изградба на ново детско 
игралиште

6. Решение на осветлувањето во УЗ 

„КОРЗО“
1. Решавање на комуналните 

проблеми во оваа населба
2. Асфалтирање на улиците во УЗ
3. Сообраќајно решение за заштита 

на пешаците на пешачките 
премини 

„ВАРОШКО МААЛО“
1. Уредување на тротоарот на ул. 

„Сотка Џигиџик“
2. Асфалтирање на ул. „Борка 

Влачарот“ и уредување на 
тротоарот

3. Уредување на тротоарите на ул. 
„Егејска“, „Кузман Јосифоски“, 
„Димо Наредникот“, „Оцка 
Михајлоски“

4. Решение на сообраќајните 
проблеми околу новата автобуска 
станица

5. Осветлување на ул. „Маршал 
Тито“ и „Даме Гагалески“ 

6. Осветлување на ул. „Леце 
Котески“, проширување и 
изградба на тротоари со 
заштитна ограда на потегот од 
пругата до индустриската зона

7. Уредување на тротоарите на ул. 
„Ленин“

8. Враќање во владение на домот 
„Спиро Забрчанец“на граѓаните

9. Ревизија на постојните ДУП за 
Варошко Маало 

„БОНЧЕЈЦА“
1. Реставрација на атмосферската 

канализација во УЗ
2. Регулација, чистење на речното 

корито на Прилепска река
3. Решение за дивите продавачи 

на бостан и други земјоделски 
производи

4. Сообраќајно решение на 
преминот кај пругата 

„ЖАБИНО МААЛО“
1. Проширување на ул. „Бистра 

Планина“ со изведба на 
тротоарско решение

2. Асфалтирање на ул. „Осоговска“
3. Чистење на коритото на Градска 

Река

4. Изградба на игралиште и парк на 
ул. „Осоговска“

5. Завршување на градбата на ОУ 
Сточно пазариште 

„ТРИЗЛА1“ И „ТРИЗЛА 2“
1. Поставување легнати полицајци 
2. Обезбедување превоз за 

учениците од населбата 
„Три Багреми“ до ОУ „Добре 
Јованоски“

3. Водоводна и канализациска 
мрежа на улица„ Дебарца“

4. Поставување контејнери низ 
населбата„Тризла“

5. Асфалтирање на улицата 
„Дабнички завој“

6. Асфалтирање на улицата 
„Беровска“

7. Редовно одржување на уличното 
осветлување 

"ВАРОШ"
1. Спортско игралиште 

2. Парк за деца со детски реквизити



„МАЛО КОЊАРИ“
1. Доградба и пуштање во употреба 

на канализациската мрежа
2. Изведба на бушотина за 

напојување на стока
3. Асфалтирање на споредните 

улици
4. Чистење на каналите во селото

„СЕЛЦЕ“
1. Асфалтирање на патот до чаирот
2. Изградба на канализација во 

чаирот
3. Изградба на микроакумулација и 

хидросистемска мрежа во Селце
4. Изградба на модерно 

мултифункционално игралиште
5. Тампонирање на полските 

патишта
6. Преоект Преоект

„АЛИНЦИ“
1. Изградба на канализација
2. Реставрација и новслој асфалт 

напатотдоселото
3. Асфалтирање на споредните 

улици во селото
4. Изградба на мултифункционално 

спортско игралиште
5. Изведба на бушотина за 

напојување на стоката
6. Санација на депонијатаАлинци
7. 

„ЧЕПИГОВО“
1. Изведба на бушотина за 

напојување на стоката
2. Реконструкција на водоводната 

мрежа
3. Реставрација и изградба на 

помошни објекти (соблекувални) 
во стадионот во селото

4. Асфалтирање на улиците во 
селото

5. Изградба на детски забавен парк

„ГАЛИЧАНИ“
1. Асфалтирање на споредните 

улици во селото
2. Реставрација и пуштање 

во употреба на крак од 
хидросистемската мрежа

3. Поставување одводна 
канализација

4. 

„ГОЛЕМО КОЊАРИ“
1. Изградба и опремување градинка
2. Асфалтирање на сите споредни 

улици во селото
3. Изведба на бушотини за 

напојување на стоката
4. Чистење на дивите депонии во 

селото и атарот на селото

 „МАЖУЧИШТЕ“
1. Асфалтирање на локалните – 

споредни улици во селото
2. Проширување на 

канализациската мрежа
3. Тампонирање и реставрација на 

полските патишта

ЖИВОТ ВО ПРИЛЕП! ЗА СИТЕ

МЕСНИ ПРОЕКТИ
МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ



МЕСНИ ПРОЕКТИ
МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

„ОРЕВОЕЦ“ И „КРСТЕЦ“
1. Реставрација на патот од 

магистралниот пат Прилеп - 
Градскодо с. Оревоец

2. Асфалтирање на патот од с. 
Оревоец до с. Крстец

3. Изградба на канализациска 
мрежа во  с. Оревоец и с. Крстец

4. Промоција на алтернативниот 
туризам во овој крај како и 
пештерите на планината Козјак и 
пештарата Рамниште

5. Реставрација и пуштање 
во употреба на постојниот 
резервоар за вода за пиење во  с. 
Крстец

„ШТАВИЦА“
1. Изградбана водоводна мрежа
2. Изградба на канализациска 

мрежа
3. Проширување на опфатот на 

уличното осветлување и редовна 
замена на дотраените светилки

4. Бушотини и поила за стоката

„СТАРО ЛАГОВО“
1. Проширување и реставрација на 

водоводната мрежа
2. Изградба на канализациска 

мрежа
3. Проширување на опфатот на 

уличното осветлување и редовна 
замена на дотраените светилки

4. Бушотини и поила за стоката

„ТОПОЛЧАНИ“
1. Асфалритање на споредните 

улици во селото
2. Изведба на канализациска мрежа 

и пречистителна станица
3. Изведба на бушотина и поила за 

стоката
4. Вода за секое домаќинство – нов 

базен на повисоко место за да 
стигнува водата до сите семејства 

5. Изградба на јавна чешма
6.  Изградба на јавно ВЦ
7. Реновирање на Домот за 

културата „Мирче Ацев“
8. Осветлување на раскрсницата 

на регионалниот пат Прилеп - 
Битола

„ВЕСЕЛЧАНИ“
1. Проширување на 

канализациската мрежа
2. Реконструкција на патот и 

асфалтирање на споредните 
улици во селото

„ПРИЛЕПЕЦ“
1. Асфалтирање на патот за 

манастирот во близина на селото
2. Асфалтирање на улиците во 

селото
3. Осветлување на селото со ЛЕД-

светилки

„РАДОБИЛ“
1. Изведба на поила за стоката
2. Изработка на физибилити-

студија и идеен проект за 
миниакумулација или каптажа во 
атарот на селото

3. Изведба на улично осветлување 
во центарот на селото

„РАКЛЕ“
1. Тампонирање на патот до селото 

и изработка на физибилити-
студија за асфалтирање



ЖИВОТ ВО ПРИЛЕП! ЗА СИТЕ

 „КАНАТЛАРЦИ“
1. Бушотина за водоснабдителна 

мрежа со дополнителни 3-4 л/с
2. Завршување на канализациската 

мрежа во Канатларци
3. Асфалтирање на споредните 

улици во Канатларци
4. Тампонирање на полските 

патишта
5. Во соработка со ЈП за пасишта, 

изведба на поила за стоката со 
бушотини

6. Мултифункционалненза спортски 
и културни манифестации

7. Осветлување со ЛЕД-светилки
8. Изградба на градинка

„БЕЛОВОДИЦА“
1. Реконструкција на патот до 

селотоБеловодица
2. Асфалтирање на главните 

и споредните улици во 
селотоБеловодица

3. Изградба на каптажа за водовод

„КАДИНО СЕЛО“
1. Асфалтирање на споредните 

улици во с. Кадино Село
2. Решавање на проблемот со 

водата за пиење
3. Изградба на канализациска 

мрежа
4. Поила за стока





ЖИВОТ ВО ПРИЛЕП! ЗА СИТЕ


