
              

 

 
SLU@BEN GLASNIK 
NA OP[TINA PRILEP 

Slu`ben glasnik na 
Op{tina Prilep – 

Izleguva po potreba 

28 Dekemvri 2012 godina 
Slu`ben glasnik broj  15 
Ovoj primerok ~ini 50 den. 
Godi{na pretplata 2.000 den. 

@iro s-ka pri 
Komercijalna banka – 
Filijala Prilep 
300020000208779 
EDB 4021996117695 

Adresa: Pitu Guli br.2, tel.416-454, www.prilep.gov.mk, email:prilep@prilep.gov.mk 

              
 Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп ("Службен 
гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА ODLUKATA ZA 

IZVR[UVAWE NA BUXETOT NA OP[TINA 
PRILEP ZA 2013 GODINA 

 
1. Odlukata za izvr{uvawe na 

Buxetot na Op{tina Prilep za 2013 godina,  
се објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 
 
Број  08 -  3433/2                                    GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                                  на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                            Марјан Ристески 
 
               Vrz osnova na ~len 36, stav 1, to~ka 2 od 
Zakonot za lokalna samouprava("Slu`ben 
vesnik na R.M." br.5/2002) i ~len 26, to~ka 4  od  
Statutot na Op{tina Prilep ("Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep" br.  6/2003 i 
4/2005 ), Sovetot na Op{tina Prilep na 
sednicata odr`ana na 27.12.2012 godina,  donese: 
 

  
O D L U K A 

za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tina 
Prilep za 2013 godina 

 

 
^len 1 

 Buxetot na Op{tina - Prilep za 2013 
godina (vo ponatamo{niot tekst Buxet), se 
izvr{uva spored odredbite na ovaa Odluka. 
 

^len 2 
 Korisnicite na sredstvata na Buxetot 
se dol`ni utvrdenite sredstva vo Buxetot da gi 
koristat namenski, racionalno i ekonomi~no. 
 

^len 3 
 Iznosite na prihodite navedeni vo 
Buxetot  za 2013 godina ne se fiksno 
opredeleni.  
 Promenite vo Buxetot treba da bidat 
vo ramkite na vkupniot iznos na utvrdenite 
prihodi.  
 Dokolku vo tekot na godinata 
planiranite prihodi  se ostvarat vo pogolem 
iznos  od planiraniot, istite }e se 
preraspredelat i }e se koristat vo soglasnost 
so donesenite izmeni i dopolnuvawa na 
Buxetot  za 2013 godina doneseni od strana na 
Sovetot na Op{tina Prilep.  
 

^len 4 
 Rashodite utvrdeni so Buxetot se 
maksimalni iznosi nad koi ne mo`at da se 
prezemaat obvrski.  
 Za da se prezemat novi obvrski mora da 
se predlo`i nov izvor na sredstva ili da se 
namalat drugite rashodi vo srazmeren iznos. 
 

^len 5 
 Preraspredelbata na planiranite 
rashodi vo tekot na fiskalnata godina ja vr{i 
Sovetot na Op{tina Prilep, vo ramkite na 
vkupno utvrdeniot limit na prihodite vo 
buxetot.  
 Utvrdenite iznosi  vo Buxetot na 
korisnikot mo`e da bidat prerasporedeni 
pome|u rashodni kategorii, potkategorii, 
stavki i potstavki, so isklu~ok na rashodnite 
stavki i toa: preraspredelbata me|u kapitalni 
rashodi i kapitalni transferi.  
          So Odluka za prenamena odobrenite 
sredstva vo buxetot na nivo na stavka vo 
ramkite na programa i buxet, ne mo`e da bidat 
namaleni pove}e od 20%, dodeka odobrenite 
sredstva za plati i nadomestoci ne mo`e da se 
namalat pove}e od 10%. 
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^len 6 
 Isplatata na platite na vrabotenite 
}e se izvr{uva vo ramkite na obezbedenite 
sredstva vo buxetot, i soglasno zakon. 
- Vrednosta na koeficientot za isplata na 
plata na Gradona~alnikot se utvrduva na nivo 
od 3,40.  Pojdovna osnova za 1(edinica ) 
koeficient iznesuva 25.726,oo den. 
- Mese~niot nadomestok na ~lenovite na 
Sovetot na Op{tina Prilep za prisustvo na 
sednici na Sovetot na Op{tina Prilep se 
utvrduva na iznos od 70% od prose~nata 
mese~na neto plata vo Republikata isplatena 
vo prethodnata godina. 
- Na Pretsedatelot na Sovetot na Op{tina 
Prilep za rakovodewe i organizirawe na 
rabotata na Sovetot se zgolemuva za 30% od 
utvrdeniot nadomestok {to go primaat 
ostanatite sovetnici. 
- Za dr`avnite slu`benici vrednosta na bodot 
se utvrduva na nivo od 73.8 denari. 
- Vrednosta na koeficientot za isplata na 
plati za vrabotenite soglasno odredbite na 
Zakonot za rabotni odnosi se utvrduva vo 
visina od  8.083,oo denari.        

                    

^len 7 
          Vo slu~aj na boleduvawe podolgo od 
{est meseci i vo slu~aj na pote{ki 
posledici od elementarni nepogodi vo 
smisla na Zakonot za za{tita od 
elementarni nepogodi, i drugi slu~ai na 
rabotnikot mu se isplatuva pomo{ vo 
visina od edna posledno isplatena prose~na 
mese~na plata vo organot kade {to e 
vraboten.  

          Nadomestokot za otpremnina za 
penzionirawe vo op{tinata i lokalnata 
javna ustanova se ispla}a vrz osnova na ~l.9 
st.1 alinea 2 i st.2 od Zakonot za isplata na 
platite. 

Upotrebata na Buxetskata rezerva ja 
odobruva Gradona~alnikot na Op{tina 
Prilep. 

^len 8 

          Sredstvata za stoki i uslugi potrebni za 
vr{ewe na redovnite funkcii na korisnicite 
na Buxetot se nabavuvaat so fakturi vo koi 
posebno se iska`uvaat rashodite po pooddelni 
stavki.  
          Nabavkata na stoki i vr{eweto na uslugi 
se vr{i i so smetkopotvrdi, no samo vo 
ograni~eni poedine~ni iznosi do 6000,00 
denari kade zadol`itelno mora da bide 
prilo`ena fiskalna smetka, pri {to 
rashodite treba da bidat iska`ani po 
klasifikacija na soodvetniot rashod. 

^len 9 
         Sredstvata utvrdeni vo Buxetot i 
rasporedeni vo programite i potprogramite:  
              

 

              -Programa           A0- Sovet na Op{tina 
  Potprograma- A00- Sovet na Op{tina 
 - Programa           D0 - Gradona~alnik 
   Potprograma  D00- Gradona~alnik   
 - Programa           E0 - Op{tinska 
administracija 

               Potprograma  E00- Op{tinska 
administracija 
             - Programa     EA- Kapitalni tro{oci 
na op{tina 
                Potprograma  EA0-Kapitalni 
tro{oci na op{tina 
             -Programa -  F1-Urbanisti~ko 
planirawe i ureduvawe na prostorot 
                -Potprograma  F10 -Urbanisti~ko 
planirawe 
               - Programa  G1-Lokalen konomski 
razvoj 
                 Potprograma  G10-Podr{ka na 
lokalniot ekonomski razvoj 
               - Programa: J3  - Javno osvetluvawe 
                 Potprograma J30 - javno osvetluvawe  
               -Programa J4 - Javna ~istota 
               - Potprograma J40 -Javna ^istota 
              -  Programa- J6  - Odr`uvawe i 
za{tita na lokalni pati{ta i ulici i 
regulirawe na re`im na soobra}ajot 
                -Potprograma-J60- odr`uvawe i 
za{tita na lokalni pati{ta i ulici i 
regulirawe na re`im na soobraj}aj. 
             -  Programa- J8  - Drugi komunalni 
uslugi 
                -Potprograma-J80- drugi komunalni 
uslugi 
             -  Programa-JA - Izgradba na javno 
osvetluvawe 
                 -Potprograma-JA0- izgradba na javno 
osvetluvawe 
            - Programa - JD  -Izgradba i 
rekonstrukcija na lokalni pati{ta                                               
i ulici. 
                 -Potprograma- JD0 –izgradba i 
rekonstrukcija na lokalni pati{ta i ulici 
                 -Potprograma- JDA-izgradba i 
rekonstrukcija na lokalni pati{ta i ulici 
             - Programa - JG  -Izgradba na sistemi 
za vodosnabduvawe 
                 -Potprograma- JG0-izgradba na 
sistemi za vodosnabduvawe 
                 -Potprograma- JGA-izgradba na 
sistemi za vodosnabduvawe vo  Op{tina 
Prilep. 
                 -Potprograma-JGB-Proekt za 
dopolnuvawe na sistemot „Studen~ica” 
           -  Programa- JI   - Izgradba na sistemi 
za odveduvawe i pre~istu-vawe na otpadni 
vodi. 
                -Potprograma-JI0-izgradba na sistemi 
za odveduvawe i pre~istuvawe na otpadni vodi 
           Potprograma-JIA- Regulacija na re~noto 
korito na Gradska reka. 
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           Potprograma JIB -Izgradba na sitemi za 
odveduvawe i pro~istuvawe na otpadni vodi 
          -Programa JL- Drugi komunalni uslugi 
(Kapitalni tro{oci) 
          Potprograma JL0 - Drugi komunalni 
uslugi (Kapitalni tro{oci) 
          Potprograma JLA - Izgradba na potporni 
yidovi 
          -Programa JN -Urbana oprema 
(Kapitalni tro{oci) 
          -Potprograma JN0- Urbana oprema 
(Kapitalni tro{oci) 
          -  Programa       K1   -Kultura 
          Potprograma K10 -Bibliotekarstvo 
          -Programa K4- Kulturni manifestacii 
i tvore{tvo 
          Potprograma K40-Kulturni 
manifestacii i tvore{tvo 
          -Programa KA - Kulturni manifestacii 
i tvore{tvo   (kapitalni tro{oci) 
          -Potprograma KA0 - Kulturni 
manifestacii i tvore{tv (kapitalni   
tro{oci) 
         -  Programa- L0- Sport i Rekreacija  
         Potprograma- L00- Sport i Rekreacija  
        -  Programa- LA- Sport i Rekreacija 
(kapitalni tro{oci) 
         Potprograma- LA0- Sport i Rekreacija 
(kapitalni tro{oci) 
         -Programa    N1  -Osnovno obrazovanie 
         Potprograma N10  -Osnovno obrazovanie  
        -Programa –N2  -Sredno obrazovanie 
         Potprograma - N20- Sredno obrazovanie 
        -Programa - NA - Obrazovanie (kapitalni 
tro{oci) 
        -Potprograma - NA0 - Obrazovanie 
(kapitalni tro{oci) 
         -    Programa- V1- Detski gradinki 
         Potprograma -V10-Detski gradinki 
         -    Programa- V2- Domovi za stari lica 
        Potprograma-V20-Domovi za stari lica 
          - Programa   VA- Socijalna za{tita i 
za{tita na deca ( Kapitalni rashodi) 
         Potprograma   VAA- Rekonstrukcija na 
detska gradinka 
          - Programa W0-Protivpo`arna  za{tita 
         Potprograma W00 -Protivpo`arna 
za{tita. 
           - Programa    WA- Protivpo`arna 
za{tita (Kapitalni rashodi) 

^len 10 
       Buxetot na Op{tina Prilep  se izvr{uva 
od 01.01.2013 do 31.12.2013 godina.  

^len 11 
       Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na 
objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na Op{tina 
Prilep", a }e se primenuva od 01 Januari 2013 
godina. 
 
Broj   07- 3411/ 3                                        PRETSEDATEL 
27.12.2012 godina                   na Sovetot na Op{tina Prilep      
     P r i l e p                              Проф. D-r Gordana Miceska 

 
               Врз основа на член  50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 
став 1 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр.6/2003) Градоначалникот на Општина 
Прилеп,  донесе: 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА RE[ENIETO ZA DAVAWE 
 SOGLASNOST NA PROGRAMATA ZA RABOTA I 
RAZVOJ  NA JKP "PAZARI" - PRILEP, ZA 2013 

GODINA 
 
1. Re{enieto za davawe soglasnost na 

Programata za rabota i razvoj na JKP 
"Pazari" - Prilep, za 2013 godina,  се објавува  
во "Службен гласник на Општина Прилеп". 
 
Број  08 -  3433/3                                    GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                                   на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                             Марјан Ристески 
 
              Vrz osnova na ~len 11 stav 1 od 
Zakonot za javni pretprijatija ("Slu`ben 
vesnik na RM" 38/96, 6/2002 i 40/2003) ~len 36 
to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava  
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 26 
stav 1 to~ka 46 od Statutot na Op{tina 
Prilep ("Slu`ben glasnik na Op{tina 
Prilep" 6/2003), Sovetot na Op{tina Prilep 
na sednicata, odr`ana na 27.12.2012 godina,  
donese:  

 
R    E    [    E    N    I    E 

 za davawe soglasnost na Programata za 
rabota i razvoj  na  JKP "Pazari" -  Prilep    

 za 2013 godina  
 

          1. Se dava soglasnost na Programata za 
rabota i razvoj na   JKP "Pazari" -  Prilep    za 
2013 godina.  
          2. Re{enieto }e se objavi vo "Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep". 
 
Broj   07- 3411/ 4                                        PRETSEDATEL 
27.12.2012 godina                   na Sovetot na Op{tina Prilep      
     P r i l e p                               Проф. D-r Gordana Miceska 

 

               Врз основа на член  50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 
став 1 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр.6/2003) Градоначалникот на Општина 
Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА RE[ENIETO ZA 

DAVAWE SOGLASNOST NA FINANSISKIOT 
PLAN I PLANIRANITE INVESTICII NA 
JKP "PAZARI"  - PRILEP, ZA 2013 GODINA 
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1. Re{enito za davawe soglasnost na 
Re{enito za davawe soglasnost na 
Finansiskiot plan i planiranite investicii 
na JKP "Pazari"  - Prilep, za 2013  godina,  се 
објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 
 
Број  08 -  3433/4                                    GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                                   на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                             Марјан Ристески 
         Vrz osnova na ~len 11 stav 1 od Zakonot 
za javni pretprijatija ("Slu`ben vesnik na 
RM" 38/96, 6/2002 i 40/2003) ~len 36 to~ka 15 od 
Zakonot za lokalna samouprava  ("Slu`ben 
vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 26 stav 1 to~ka 
46 od Statutot na Op{tina Prilep ("Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep" 6/2003), Sovetot 
na Op{tina Prilep na sednicata, odr`ana na 
27.12.2012 godina,  donese:  
 

R    E    [    E    N    I    E 
za davawe soglasnost na Finansiskiot Plan i 

planirani investicii na  JKP "Pazari" -  
Prilep    za 2013 godina  

 
              1. Se dava soglasnost Finansiskiot 
Plan i planirani investicii na  JKP "Pazari" 
-  Prilep    za 2013 godina  
              2. Re{enieto }e se objavi vo "Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep". 
 
Broj   07- 3411/ 5                                        PRETSEDATEL 
27.12.2012 godina                   na Sovetot na Op{tina Prilep      
     P r i l e p                          Проф.D-r Gordana Miceska 
 
                                                                                           
                 Врз основа на член  50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 
став 1 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр.6/2003) Градоначалникот на Општина 
Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА RE[ENIETO ZA DAVAWE 

 SOGLASNOST NA PROGRAMATA ZA 
SUBVENCIONIRAWE  NA TRO[OCITE OD 

RABOTEWETO NA JKP "PAZARI"  
 - PRILEP, ZA 2013 GODINA 

 
1. Re{enito za davawe soglasnost na 

Programata za subvencionirawe na 
tro{ocite od raboteweto na JKP "Pazari" - 
Prilep  za  2013 godina,  се објавува  во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 
 
Број  08 -  3433/5                                      GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                                    на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                             Марјан Ристески 
 

 
           Vrz osnova na ~len 11 stav 1 od Zakonot 
za javni pretprijatija ("Slu`ben vesnik na RM" 
38/96, 6/2002 i 40/2003) ~len 36 to~ka 15 od 
Zakonot za lokalna samouprava  ("Slu`ben 

vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 26 stav 1 to~ka 
46 od Statutot na Op{tina Prilep ("Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep" 6/2003), Sovetot na 
Op{tina Prilep na sednicata, odr`ana na 
27.12.2012 godina,  donese:  

R    E    [    E    N    I    E 
 za davawe soglasnost na Programata za 

subvencionirawe na tro{ocite od raboteweto  
na  JKP "Pazari" -  Prilep  za 2013 godina  

 
         1. Se dava soglasnost na Programata za 
subvencionirawe na tro{ocite od raboteweto  
na JKP "Pazari" -  Prilep   za 2013 godina.  
         2. Re{enieto }e se objavi vo "Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep". 
 
Broj   07- 3411/ 6                                        PRETSEDATEL 
27.12.2012 godina                 na Sovetot na Op{tina Prilep      
     P r i l e p                        Проф. D-r Gordana Miceska 
                    
                                                                        
            Врз основа на член  50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 
став 1 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр.6/2003) Градоначалникот на Општина 
Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА RE[ENIETO ZA DAVAWE 
 SOGLASNOST NA ODLUKATA ZA PRODA@BA NA 
DELOVEN  PROSTOR NA KP BR. 20266/1,  KO 
PRILEP  BROJ 02 - 376/1-15  OD 19.12.2012  
GODINA NA JKP "PAZARI"  - PRILEP 

 
 

1. Re{enieto za davawe soglasnost na 
Odlukata za proda`ba na deloven prostor na 
KP br. 20266/1,  KO Prilep  broj 02 - 376/1-15 
od 19.12.2012 godina na JKP "Pazari" - Prilep,  
се објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 
 
Број  08 -  3433/6                                    GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                                   на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                            Марјан Ристески 
 

 
            Vrz osnova na ~len 11 stav 1 od Zakonot 
za javni pretprijatija ("Slu`ben vesnik na 
RM" 38/96, 6/2002 i 40/2003) ~len 36 to~ka 15 od 
Zakonot za lokalna samouprava  ("Slu`ben 
vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 26 stav 1 to~ka 
46 od Statutot na Op{tina Prilep ("Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep" 6/2003), Sovetot 
na Op{tina Prilep na sednicata, odr`ana na 
27.12.2012 godina,  donese:  

 
R    E    [    E    N    I    E 

 za davawe soglasnost na Odlukata za 
proda`ba na deloven prostor  na KP br. 
20266/1 KO Prilep, broj 02 - 376/1-15 od 
19.12.2012 godina  na  JKP "Pazari" 

 -  Prilep  za 2013 godina  
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                  1. Se dava soglasnost na Odlukata 
za proda`ba na deloven prostor 
na KP br. 20266/1 KO Prilep, broj 02 - 376/1-15 
od 19.12.2012 godina  na JKP "Pazari" -  Prilep   
za 2013 godina.  
              2. Re{enieto }e se objavi vo "Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep". 
 
Broj   07- 3411/7                                        PRETSEDATEL 
27.12.2012 godina                       na Sovetot na Op{tina Prilep      
     P r i l e p                                 Проф.D-r Gordana Miceska 
                                                                                           
           Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп ("Службен 
гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА RE[ENIETO ZA DAVAWE 
 SOGLASNOST NA PROGRAMATA ZA RABOTA I 
RAZVOJ  SO INVESTICIONI VLO@UVAWA NA 
JKP "VODOVOD I KAN ALIZACIJA"  - PRILEP, 

ZA 2013 GODINA 
1. Re{enieto za davawe soglasnost na 

Programata za rabota i razvoj so 
investicioni vlo`uvawa na JKP "Vodovod i 
kanalizacija" - Prilep za 2013  godina,  се 
објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 
 
Број  08 -  3433/7                                     GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                                   на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                              Марјан Ристески 
 
              Vrz osnova na ~len 11 stav 1 od 
Zakonot za javni pretprijatija ("Slu`ben 
vesnik na RM" 38/96, 6/2002 i 40/2003) ~len 36 
to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava  
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 26 
stav 1 to~ka 46 od Statutot na Op{tina 
Prilep ("Slu`ben glasnik na Op{tina 
Prilep" 6/2003), Sovetot na Op{tina Prilep 
na sednicata, odr`ana na 27.12.2012 godina,  
donese:  

R    E    [    E    N    I    E 
za davawe soglasnost na Programata za 

rabota i razvoj so investicioni vlo`uvwa na  
JKP "Vodovod i kanalizacija" 
 -  Prilep    za 2013 godina  

 
        1. Se dava soglasnost Programata za 
rabota i razvoj so investicioni vlo`uvwa na  
JKP  "Vodovod i kanalizacija" -  Prilep    za 
2013 godina.  
        2. Re{enieto }e se objavi vo "Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep". 
 
Broj   07- 3411/8                                        PRETSEDATEL 
27.12.2012 godina                 na Sovetot na Op{tina Prilep      
     P r i l e p                       Проф. D-r Gordana Miceska 

 
 

                Врз основа на член  50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 
став 1 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр.6/2003) Градоначалникот на Општина 
Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА RE[ENIETO ZA DAVAWE 
 SOGLASNOST NA FINANSISKIOT PLAN NA 
JKP "VODOVOD  I KANALIZACIJA"  - PRILEP, 

ZA 2013 GODINA 
 

1. Re{enieto za davawe soglasnost na 
Finansiskiot plan na JKP "Vodovod i 
kanalizacija" - Prilep za 2013 godina,  се 
објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 
 
Број  08 -  3433/8                                   GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                                  на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                             Марјан Ристески 
 
 
         Vrz osnova na ~len 11 stav 1 od Zakonot 
za javni pretprijatija ("Slu`ben vesnik na 
RM" 38/96, 6/2002 i 40/2003) ~len 36 to~ka 15 od 
Zakonot za lokalna samouprava  ("Slu`ben 
vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 26 stav 1 to~ka 
46 od Statutot na Op{tina Prilep ("Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep" 6/2003), Sovetot 
na Op{tina Prilep na sednicata, odr`ana na 
27.12.2012 godina,  donese:  

 
R    E    [    E    N    I    E 

za davawe soglasnost na Finansoviot Plan na  
JKP "Vodovod i kanalizacija" -  Prilep    za 

2013 godina  
 

       1. Se dava soglasnost Finansoviot Plan 
na  JKP  "Vodovod i kanalizacija" -  Prilep    
za 2013 godina.  
         2. Re{enieto }e se objavi vo "Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep". 
 
Broj   07- 3411/9                                        PRETSEDATEL 
27.12.2012 godina                 na Sovetot na Op{tina Prilep      
     P r i l e p                         Проф.D-r Gordana Miceska 

 
         Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп ("Службен 
гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА PROGRAMATA ZA RABOTA 

I RAZVOJ NA JP ZA PUP  - PRILEP, ZA 2013 
GODINA 
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1. Re{enieto za davawe soglasnost na 

Programata za rabota i razvoj na JP za PUP - 
Prilep za 2013 godina,  се објавува  во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 
 
Број  08 -  3433/9                                     GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                                    на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                              Марјан Ристески 
 
 
              Vrz osnova na ~len 11 stav 1 od 
Zakonot za javni pretprijatija ("Slu`ben 
vesnik na RM" 38/96, 6/2002 i 40/2003) ~len 36 
to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava  
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 26 
stav 1 to~ka 46 od Statutot na Op{tina 
Prilep ("Slu`ben glasnik na Op{tina 
Prilep" 6/2003), Sovetot na Op{tina Prilep 
na sednicata, odr`ana na 27.12.2012 godina,  
donese:  
 

R    E    [    E    N    I    E 
za davawe soglasnost na Programata za 

rabota i razvoj na  JP za PUP -  Prilep    za 
2013 godina  

 
              1. Se dava soglasnost na Programata 
za rabota i razvoj na JP za PUP -  Prilep   za 
2013 godina. 
              2. Re{enieto }e se objavi vo "Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep". 
 
Broj   07- 3411/10                                        PRETSEDATEL 
27.12.2012 godina                    na Sovetot na Op{tina Prilep      
     P r i l e p                             Проф. D-r Gordana Miceska 
 
 
 
                Врз основа на член  50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 
став 1 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр.6/2003) Градоначалникот на Општина 
Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА FINANSISKIOT PLAN I 
PLANIRANITE  INVESTICII NA JP ZA PUP  - 

PRILEP, ZA 2013 GODINA 
 

1. Re{enieto za davewe soglasnost na 
Finansiskiot plan i planiranite investicii 
na JP za PUP - Prilep za 2013 godina, се 
објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 
 
Број  08 -  3433/10                                 GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                                 на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                           Марјан Ристески 
 
 
 
 
         

 

           Vrz osnova na ~len 11 stav 1 od Zakonot 
za javni pretprijatija ("Slu`ben vesnik na 
RM" 38/96, 6/2002 i 40/2003) ~len 36 to~ka 15 od 
Zakonot za lokalna samouprava  ("Slu`ben 
vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 26 stav 1 to~ka 
46 od Statutot na Op{tina Prilep ("Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep" 6/2003), Sovetot 
na Op{tina Prilep na sednicata, odr`ana na 
27.12.2012 godina,  donese:  
 

R    E    [    E    N    I    E 
za davawe soglasnost na Finansiskiot Plan  
so planirani investicii na  JP za PUP -  

Prilep    za 2013 godina  
 
              1. Se dava soglasnost na Finansiskiot 
Plan so planirani investicii na JP za PUP -  
Prilep   za 2013 godina. 
              2. Re{enieto }e se objavi vo "Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep". 
 
Broj  07 -   3411/11                                  PRETSEDATEL 
27.12.2012 godina                  na Sovetot na Op{tina Prilep                   
    P r i l e p                          Prof. D-r.  Gordana Miceska 
                                                                                           
 
            Врз основа на член  50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 
став 1 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр.6/2003) Градоначалникот на Општина 
Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА PROGRAMATA ZA 

UREDUVAWE NA ZEMJI[TETO NA PODRA^JETO 
NA OP[TINA PRILEP, ZA 2013 GODINA 

 
1. Programata za ureduvawe na 

zemji{teto na podra~jeto na Op{tina Prilep, 
za 2013 godina, се објавува  во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
Број  08 -  3433/11                                     GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                                     на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                                Марјан Ристески 
 
 
                Врз основа на член 84 од Законот за 
градежно земјиште(,,Сл. весник на РМ,, бр. 
17/2011, и 53/11 и 144/12), чл. 36, с.1, т. 3 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Сл.весник 
на РМ,, 5/02) и чл. 26. т.8 од Статутот на 
општина Прилеп (,,Сл.гласник на општина 
Прилеп,,бр.6/03,4/05 и 10/08), Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
27.12.2012 година, донесе: 
   

П  Р  О  Г   Р  А  М  А 
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП  ЗА  
2013 ГОДИНА 
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       Оваа Програма содржи: 
1.    Простор кој е предмет на уредувањето; 
2.    Обемот на работите за подготвување и 
расчистување на градежното земјиште; 
3.   Обемот и степенот на опременост на 
градежно земјиште со објекти на  
      основната и секундарната 
инфраструктура; 
4.   Приходи за финансирање на Програмата; 
5.   Расходен дел на Програмата 
6.   Висина на надоместокот за уредување на 
градежното земјиште и неговата распределба; 
7.  Начин на распределба на средствата за 
финансирање за изградба и одржување на 
инфраструктура; 
8.   Преодни и завршни одредби. 
1.Простор кој е предмет на уредувањето 
Како простор  што се уредува се смета, 
изграденото и неизграденото земјиште на 
подрачјето на Општина Прилеп, утврдено со 
Плановите дефинирани во член 7, 50-а и 78 
од Законот за просторно  и урбанистичко 
планирање (Сл.весник на РМ бр. 53/2011 и 
144/12) 
2.Обем на работи за подготвување и 
расчистување на градежното земјиште 
Во ова поглавје се утврдува обемот на 
работите за подготвување и расчистување на 
градежното земјиште 
 Подготвување и расчистување на градежното  
земјиште опфаќа: 
- Изработка и донесување на Урбанистички 
планови, Локални урбанистички 
документации, Архитектонско урбанистички 
проекти, Проекти за комуналната 
инфраструктура и Општи акти кои ги 
заменуваат плановите. 
-      Обезбедување на геодетска подлоги и 
елаборати 
-     Изработка на елаборати за 
експропријација за изградба на објекти од 
комунална инфраструктура. 
-      Регулирање на имотно правните односи 
со сопствениците на имотите 
-      Програмирање на уредувањето 
3.Обем и степен на опременост на 
градежно земјиште со објекти од основната 
и секундарната инфраструктура 
Под степен на уреденост на градежното 
земјиште се подразбира обемот на 
опременоста на земјиштето со објекти од 
комунална инфраструктура за задоволување 
на заедничката и индивидуална комуналната 
потрошувачка, до границите на градежната 
парцела. 
Приклучоците на објектот до приклучните 
места на примарната и секундарната  мрежа: 
(водовод, канализација и други), паѓаат на 
терет на инвеститорот, затоа што истите се 
составен дел на инсталациите на објектот и 
остануваат негова сопственост.  
Доколку постојат  претходно изградени 
комунални инсталации во склоп на градежната 

парцела, и е потребно нивно дислоцирање 
или нивна заштита,  трошоците што ќе се 
направат  паѓаат на товар на инвеститорот, 
односно на корисникот на локацијата. 
Согласно степенот на уреденост на 
градежното земјиште се определуваат 
следните степени (зони): 
 Повисок степен (прва зона),   Основен 
степен ( втора зона ) и  Понизок степен 
(трета зона ) 
  Повисок степен ( прва зона) 
Започнува од раскрснцата меѓу 
ул.,,Александар Македонски“ и ул.,,Цане 
Илиески“, оди на северозапад по ул.,,Цане 
Илиески“ до пресекот со ул.,,Јоска 
Јорданоски“, завртува на североисток по 
ул.”Јоска Јорданоски,, и доаѓа до ул.”Победа“ 
кај типските куќи , оди по ул.,,Победа“ на 
северозапад но зад објектите на типските 
куќи, се движи по оградата на оранжериите во 
должина од околу 330 метри,  каде свртува на 
североисток покрај оранжериите и доаѓа до 
асвалтното патче кое е влез за во 
оранжериите од ул.,,Васко Карангелески “, 
завртува на североисток и оди по патот за 
вештачкото езеро до патчето кое завртува во 
касарната, завртува на северозапад и оди по 
оградата на касарната се до ул.,,Васко 
Карангелески,, до мовчето , од каде границата 
завртува на југозапад се и се движи  до 
пресекот со ул.,,Мице Козар“ (кај Педано). 
Границата се завртува по ул.,,Мице Козар “ 
према југозапад до ул.,,11ти Октомври“, 
завртува по неа према северозапад и доаѓа до 
детската градинка “Тризла” каде свртува на 
запад по ул.,,Пиринска,, продолжува по ул. 
,,Пецо Крстески,,  ја сече ул. ,,Круме 
Волнароски,, по истиот правец и влегува низ 
куќите до гимназијата ,,Мирче Ацев”, 
продолжува по оградата на гимназијата и 
излегува на ул.,,Прилепски Бранители”. Од 
каде зоната продолжува на запад  по ул. 
,,Егејска,,  доаѓа до бензинската пумпа на 
улица ,,Архиепископ Доситеј,, и булевар,,Гоце 
Делчев,, ја опфаќа бензиската го сечи булевар 
,,Гоце Делчев,, и оди по границата на ПП  дом 
(кој влегува во опфатот). Границата завртува 
на југ до рампата на железничката пруга, 
продолжува на југо-исток движејќи се по 
пругата и оди до Градска Река, завртува на 
исток по  реката  и доаѓа до првата уличка од 
зградите на населбата ,,Димо Наредникот,, 
каде завртува по ул.,, Александар 
Македински”  и  излегува на главната 
ул.,,Александар  Македонски”; продолжува на 
југо-исток по ул.,,Александар Македонски,, и 
доаѓа до раскрсницата на ул.,, Александар 
Макаедонски,, и  ул. ,,Цане Илиески ,,  каде 
што и започна описот на оваа граница. 
Напомена: Сите објекти, катастарски парцели 
и градежни парцели кои се наоѓаат од левата 
и од десната страна на границата на овој опис  
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ВЛЕГУВААТ во  опфатот на повисок степен ( 
прва зона).   
 Основен  степен ( втора зона) 
Започнува од пресекот  на ул.,,Васко 
Карангелески” со Дабнички Канал и 
продолжува на северо запад по Дабнички 
Канал до ул.,,Кораб,, каде завртува на запад 
по ул.,,Кораб,, доаѓа до ул.,,Дојранска,, оди по 
ул.,,Дојранска,, на север до 
ул.,,Тризла,,.Зоната продолжува по ул. 
,,Тризла,,  на југо-запад со тоа што ги опфаќа 
и сите објекти со непарни броеви кои се 
најдуваат покрај ул. ,,Тризла,, почнувајќи од 
Трафо- станицата ( над Пемба) и оди се до 
ул.,,Петар Ацев,, одтука  границата завртува 
на северо-запад по ул.,,Петар Ацев,, каде ги 
опфаќа и сите парни броеви кои се наоѓаат на 
ул.,,Петар Ацев,, односно како што е 
прикажано во графичкиот прилог;   границата 
доаѓа до ободниот канал каде завртува на 
запад движејќи се по ободниот канал и доаѓа 
до резервоарот за вода, истиот го 
заобиколува и оди по границата на 
градежниот реон. Го опфаќа манастирот 
Свети Аранхангел  Михаил, оди до ул.,,Ило 
Попадинец,, каде завртува на југ по истата 
улица ги опфаќа сите парни и непарни броеви 
и доаѓа до ул.,,Гога Димитриоски,, и ги опфаќа 
парните броеви од 64 до 68 и непарните од  
39 до 59, продолжува до ул. ,,Орде Чопела,, и 
одтука оди на исток по улицата ги опфаќа сите 
парцели од левата и десната страна, врти на 
југ по ул. ,,Мире Цилкоски,, до патчето каде е 
оградата и магацините на ТУТ-КОМ, врти на 
исток по патчето оди по истото и доаѓа до 
ЕМУЦ ,,Р.Р.Ричко,, кое го опфаќа и влегува во 
оваа зона. Продолжува по ул.,,Струшка,, кон  
југ и доаѓа  до ул. ,,Браќа Миладиновци,, каде 
ги опфаќа зградите од населба Точила; 
продолжува по ул.,,Браќа Миладиновци,,  оди 
на југ и доаѓа до булевар,,Гоце Делчев,, при 
тоа завртува на северо-запад по булевар 
,,Гоце Делчев,,  до објектот на Сладарата и 
Млекарата, кои ги опфаќа оваа зона  и доаѓа 
до железничката пруга. Зоната продолжува по 
железничката пруга према југо-исток до 
уличето кај објектот на Стара тракторска; ја 
опфаќа неа и излегува на ул.,,Леце Котески,, 
(Крушевско Џаде);  продолжува по неа спрема 
запад, каде ги опфаќа поранешна ф-ка 
,,Билјана,, и  “Мермерен Комбинат”;  одтука 
границата продолжува покрај ул.,,Леце 
Котески,, спрема Прилеп кон исток, и ги 
опфаќа сите куќи и индустриски објекти кои 
имаат влез и излез од ул.,,Леце Котески,, како:  
Електро-дистрибуција, Мак-Петрол, новите 
стопански комплекси и празната површина зад 
нив, Старото Индустриско училиште,  
Пролетер,  Микрон и Витаминка,  каде 
границата на зоната завртува по ул. ,,Трајко 
Николоски,”;  се движи на југ по ул.,,Трајко 
Николоски,, го опфаќа поранешниот магацин 
на Центропромет ја преминува Градска Река и 

железничката пруга и доаѓа на 
ул.,,Александар Македонски,,  каде границата 
завртува на југо-запад по ул. ,,Александар 
Македонски,, ги опфаќа  куќите кои имаат влез 
и излез од ул.,,Александар Македонски,, го 
опфаќа паркиралиштето од ,,Пелагонија 
Турист,, Станицата за технички преглед,  
поранешните фабрики Партизан и ДИК Црн 
Бор,од каде границата ја преминува ул.,, 
Александар Македонски,, ги опфаќа 
деловните објекти на Пиланата, Марфил 
трафостаницата од ЕВН, ја опфаќа 
бензинската пумпа   Мак-Петрол, ф-ката 
Металотехника (,,Металец,,),  магацини од 
ТУТ-КОМ, објектот на Пелагонија Турист,  
Бетон  и  поранешна ,,Младост,,  ф-ка 11-ти 
Октомври и оди по ул.,,Цане Кузманоски,,  и го 
опфаќа објектот на Пиварата, оди зад 
оградата на Пиварата го опфаќа Градскиот 
Парк со фудбалското игралиште, продолжува 
на југ по патчето зад Салида петрол и новиот 
објект на ЕНГРО ТУШ оди по патчето кое 
излегува на обиколниот пат Битола-Скопје, 
потоа завртува границата на исток покрај 
обиколниот пат до ул,,Радовишка” односно по 
каналот меѓу ул.,, Радовишка,, ,,Маргара,, 
каде оди се до ул.,,Пчиња,, ги опфаќа сите 
парцели од левата и десната страна на 
истата, врти на северозапад, па продолжува 
на северо-исток и ги опфаќа сите куќи кои се 
на ул.,,Пенко Здравкоски,, ,,Ѓорче 
Петров,,,,Боца Иваноска,, и ,,Октомвриска,,(кај 
трфостаницата на ЕВН) каде границата, доаѓа 
до ул.,,Славеј Планина,, продолжува по истата 
на северозапад до ул. ,, Александар 
Македонски,, и ги опфаќа објектот на АМС 
,,Прилепец,, и бензинската пумпа на ,,Мак-
Петрол”; ја преминува ул.,, Александар 
Македонски,, кај к.п. 8645 оди по уличето до 
к.п. 8662 до Градска Река оди на север до 
железното мовче, завртува на запад по 
ул.,,Јоска Јорданоски,, ги опфаќа сите 
парцели од левата и десната страна до 
типските куќи. Ги опфаќа и сите куќи и 
парцели што излегуваат на асвалтната улица 
,,Јоска Јорданоски,, покрај оранжериите на 
североисток до к.п.8431. каде и завршува 
описот на оваа зона.  
Напомена: Сите објекти, катастарски парцели 
и градежни парцели кои се наоѓаат од левата 
и од десната страна на границата на овој опис  
ВЛЕГУВААТ во  опфатот на повисок степен ( 
прва зона).   
Понизок степен (трета зона) 
Зоната на понизок степен (трета зона) се 
наоѓа надвор од границите на претходно 
опишаните зони, до границата на градежниот 
реон на град Прилеп. 
4. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ПРОГРАМАТА -  ПРИХОДИ  
Средствата во Програмата за уредувањето на 
градежното земјиште за 2013 година се во 
согласност на Буџетот на општина Прилеп, 
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дефинирани во следните соодветните 
програми: 
F1  Урбанистичко планирање. 4.000.000,оо д.                 
J3   Јавно осветлување.... 22.000.000,оо ден.  
J4  Јавна чистота ............... 11.717.000,оо ден.   
 Ј6  Одржување и заштита на локални 
патишта и регулирање на режимот за 
сообраќај..............................20.000.000,oo ден. 
Ј8   Други комунални услуги 3.500.000,оо ден. 
JA   Изградба на јавно осветлување............               
...............................................11.000.000,оо ден. 
JD   Изградба и реконструкција на локални 
патишта и ул.                      150.300.000,оо ден. 
JG  Изградба на системи за водоснабдување 
....... ...................................... 20.000.000,оо ден.  
JI   Изградба на системи  за одводнување и 
прочистување ...                  49.500.000,оо ден. 
JL   Други комунални услуги  (Капитални 
расходи) ................................32.200.000,оо ден. 
JN  Одржување на урбана опрема   
...................................................5.500.000,оо ден 
Ј-90 Одржување на простор за паркирање  
...................................................1.200.000,оо ден 
KA  Културни манифестации и творештво  
................................................ 15.100.000,оо ден                                            
LA   Спорт и рекреација........   5.100.000.оо ден 
WA  Противпожарна заштита (капитални 
трошоци)  ...................           11.000.000.оо ден.
                                                                                 
                  Вкупно             362.117.000,оо ден. 
 
5.  РАСХОДЕН ДЕЛ НА ПРОГРАМАТА 
    Во Програмата во 2013 г. ќе бидат 
опфатени: 
- Локалитети на кои ќе продолжата 
реализацијата на обврските од претходните 
години                   
- Локалитети на кои ќе се отпочни со градба во 
2013 год. 
- Локалитети на кои ќе се вршат припремни 
работи за објекти кои ќе се градат во следните 
години.  
- Уредувањето на градежното земјиште ќе се 
врши во зависност од динамиката на приливот 
на средствата, во обем и степен предвиден со 
оваа Програма преку следните потпрограми: 
 
F1      УРБАНИСТИЧКО  ПЛАНИРАЊЕ И  
УРЕДУВАЊЕ  НА  ПРОСТОРОТ                                                 
1. Изработка на урбанистички планови  и 
проекти за инфраструктура ,      
     елаборат и студии за оценка за влијание на 
животната средина              2.000.000,оо ден. 
2. Изработка на ажурирани геодетски подлоги 
и геодетски елаборати за посебна намена                                        
1.000.000,оо ден. 
3.Изработка на стручни ревизии на 
урбанистички планови                              
1.000.000,оо ден                                                                        
                   Вкупно   F1          4.000.000,оо ден. 
 

Ј6  ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ОПШТИНСКИ 
ПАТИШТА И УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА 
РЕЖИМОТ НА СООБРАЌАЈ   
1. Зимско одржување            14.000.000,оо ден. 
2. Вертикална сигнализација                                                           
                          3.000.000,оо ден. 
3. Хоризонтална сигнализација                                                         
                          3.000.000,оо ден                                                             
Ј6  Вкупно         20.000.000.,оо ден.   
Ј8  ДРУГИ  КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 
1. Чистење на речни корита и канали                         
                      2.500.000,оо ден. 
2. Рушење на објекти           1.000.000,оо ден. 
                       Ј8  Вкупно      3.500.000,оо ден 
 
ЈЗ    ЈАВНО  ОСВЕТЛУВАЊЕ 
1. Потрошена електрична енергија                                                                       
                                                15.000.000,оо ден 
2. Ситен инвентар,алат и други материјали за 
поправка                                   4.000.000,оо ден  
3. Поправки и одржување на опремата 
                                     3.000.000,оо ден 
                        Вкупно  ЈЗ    22.000.000,оо ден        
 
ЈА   ИЗГРАДБА НА  ЈАВНО  ОСВЕТЛУВАЊЕ                                 
 
1. Подготвување на проекти  :                                                   
- Доработка и усогласување на изработени 
технички проекти за изградба на јавно 
осветлување согласно измените во  
законската регулатива : ул.,, Александар 
Македонски ,, -л=800м, ул.,,Гоце Делчев 
,,л=500м . 
- Изработка на проекти за линиска 
инфраструктура од областа на јавното 
осветлување: ул.,, Преспанска ,, -дел 200м, 
ул.,, Архимедова ,, дел-150м , ул.,,Петар Ацев 
,, дел-150м ,ул.,, Александар Македонски ,, 
крак- 200м, ул.,, Димче Антулески ,, дел-250м , 
ул.,,Браќа Миладиновци ,,-крак 200м ,ул.,, 
Ладо Лапецот ,, -крак -150м , ул.,, Тетовска ,, -
150 м ,  нова населба Градина, нова 
индустриска зона према Варош, Индустриска 
зона Прилеп 1 (Металец), колективни згради 
на улица.,,Козара,,-300метри, ,парк во 
населено место с.,, Канатларци ,,-250метри, 
ул.,, Цане Кузманоски ,, -крак л=150м. 
- Ревизија на проекти за линиска 
инфраструктура од областа на  јавното 
осветлување, 
- Изработка на геодетски елаборати за 
потребите за изработка на проекти за линиска 
инфраструктура од областа на јавното 
осветлување.                                            
                                    Вкупно   1.000.000,оо ден         
2. Изградба на објекти во енергетиката -  јавно 
осветлување  
 Пешачка патека околу згради во населба 
,,Вишне ,, - л=200м, парк на улица ,, 
Александар Македонски ,, -,, Врбеско маало,, -
л=200м , ул.,, Александар Македонски ,, -
л=800м, ул.,, Самоилова ,, л=220м, ул.,,11ти 
Октомври ,, -пешачки патеки во градинка ,, 
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Тризла ,, л=220м, ул.,, Дабнички завој ,, 
л=550м,ул.,,Велко Јанкулоски 
Стариот,,л=350м, ул.,,Гоце Делчев ,,л=500м, 
пешачки патеки околу згради на ул.,,Дабнички 
Завој ,, л=400м, ул.,, Трајко Николоски ,, 
л=500м , Парк на ул,, Александар 
Македонски,, пред театарот л=200м, ул.,, Кеј 
4ти јули ,, и ,, Кеј 19ти септември ,, л=700м, 
осветлување на мостови л=100м.  
                         Вкупно  8.000.000,oo ден 
3. Реконструкција на објекти во енергетиката  
- реконструкција на јавно осветлување–
дислокација на контролни уреди за 
стартување на јавното осветлување надвор од 
ТС  на ЕВН и вградување на систем за 
интелигентно управување и контрола. 
 - реконструкција на јавно осветлување - 
нисконапоска мрежа за јавно осветлување и 
канделабри.                                                                                                       
                                Вкупно       2.000.000,оо ден                                                                      
                     Вкупно  ЈА        11.000.000,оо ден 
J4       ЈАВНА ЧИСТОТА  
Одржување на јавни прометни површини                                        
                                                     11.717.000,ден.                                              
                     Вкупно  Ј4        11.717.000,оо ден    
JD    ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА УЛИЦИ И  
ОПШТИНСКИ ПАТИШТА  
JDO 
1.*Техничка документација (подготвување 
проекти, ревизија и елаборати) 
Улици во УАЕ 11 - 1000м; Улица ,,Велко 
Јанкулоски,, - 400м; Улица ,,Димо 
Наредникот,, - 300м; Крстосница со кружен тек 
на улиците ,,Александар Македонски, 
Октомвриска,, и ,,11-ти Октомври,,; Улица 
,,Тризла,, - 800м; Улица ,,Иво Лола,, - 900м; 
Општински пат до манастир Прилепец - 
4000м; Општински пат од н.м. Ореовец  до 
н.м. Крстец - 4500м; Општински пат од н.м. 
Подмол до н.м. Бонче - 4000м; Општински пат 
до манастир Св. Петка - Лениште - 1200м; 
Општински пат до н.м. Полчиште - 3500м; 
Општински пат до н.м. Марул - 2500м;                                                              
                         Вкупно             3.000.000,оо ден 
1.1 Изградба и реконструкција  улица ,, 
Александар Македонски,, 700 м 
                        Вкупно            27.300.000,оо ден.                             
1.2.* Одржување и санирање на улици и 
патишта 
           Вкупно :          10.000.000 .ооден 
1.3.* Надомест за одземен имот 
Улица ,,Кеј 1-ви Мај,,(од ул.,,С.Георѓиески,, до 
ул.,,Димо Наредникот,,) ; Ул. ,,Победа,,; Улица 
,,Стеван Забрчанец,,;  Ул.,,Крсте Мисирков,,; 
Ул.,,Димо Наредникот,,; Ул.,,Браќа 
Миладиновци,,; Ул.,,Кузман Јосифоски,, 
(Центар); Ул.,,Архимедова,,(гр.  парцели), 
ул.,,Кеј 1-ви Мај,, (Горен тек на Градска Река). 
          Вкупно :             10.000.000,оо де             
                      Вкупно ЈДО :     50.300.000,оо ден 
JDA 1.* Изведба, реконструкција и 
рехабилитација на улици и патишта 

Ул.,,Александар Македонски,,-1400м; 
Ул.,,Архимедова,,-200м; Ул.,,Горан Миноски,,-
200м; Ул.,,Беровска,,-100м; Ул.,,Блаже 
Темелкоски,,-200м; Ул.,,Бистра планина,,-
200м; Ул.,,Борка Лопач,,-150м; Ул.,,Борка 
Талески,,-50м; Ул.,,Братство и единство,,-
250м; Ул.,,Браќа Ламески,,-100м.; Ул.,,Велко 
Јанкулоски,,300м; Ул.,,Вера Циривири,,-700м; 
Ул.,,Браќа Миладиновци,,-400м; Ул.,,Гога 
Димитриоски,,-150м; Улици во Големо 
Коњари-600м; Ул.,,Втори Август,,-200м; 
Ул.,,Дабничка,,-200м; Ул.,,Дебарца,,-150м; 
Ул.,,Димо Наредникот,,-350м; Ул. ,,Јордан 
Грабулоски,,-300м; Ул.,,Богомилска,,-200м; Ул. 
,,Илија Компаниоски,,-150м; Ул.,,Ило 
Полутешка,,-200м; Ул.,,Ило Попадинец,,-200м; 
Ул. ,,Јоска Јорданоски,,-150м; Улици во 
Канатларци-400м; Ул.,,Кеј 1-ви Мај,,-250м; 
Ул.,,Киро Пајмакоски,,-150м; Ул.,,Кузман 
Шапкарев,,-100; Ул.,,Кораб,,-250м; 
Ул.,,Карпошово Востание,,-150м; Ул.,,Крсте 
Мисирков,,-50м; Крстосница со кружен тек на 
улиците ,,Прилепски Бранители,, и ,,Мице 
Козар,,; Ул.,,Круме Волнароски,,-250м; 
Ул.,,Ладо Лапец,,-150м; Ул.,,Леце Котески,,-
200м; Улици во Мажучиште-300м; Улици во 
Мало Коњари-400м; Ул.,,Маргара,,-350м; 
Ул.,,Маркови кули,,-200м; ул.,,Мице Козар,,-
100м; Ул.,Александар Македонски,,-250м; 
Улици во Ново Лагово-300м; Ул. 
,,Октомвриска,,-350м;  Ул.,,Орде Чопела,,-
200м; Ул.,,Осоговска,,-150м; Ул.,,Раде 
Иваноски,,-100м; Ул. ,,Радовишка,,-200м; 
Ул.,,Никола Петров Русински,,-300м; 
Ул.,,Љубе Грујоски,,-250м; Улица во Селце-
200; Ул.,,Славеј Планина,,-300м; 
Ул.,,Струшка,,-250м; Ул.,,Тоде Дупјачанец,,-
150м; Ул.,,Трајко Николоски,,-250м; 
Ул.,,Тризла,,-600м; Улици во УАЕ 11-500м; 
Улици во УАЕ19-УБ19/3-500м; Ул. ,,Ножот,,-
200м; Ул.,,Цане Кузманоски,,-300м;  
Рехабилитација на улици 
Улица,,Браќа Нунески,,-250м; Ул.,,Киро 
Нацески,,-100м; Ул.,,Андон Слабејко,,-100м; 
Ул.,,Бранко Секулоски Белата ,,-300м; 
Ул.,,Цане Илиески,,-200м; Ул.,,Крушевска,,-
100м; Ул.,,Февруарски поход,,-300м; Ул.,,Кеј 
19-ти Септември,,-200м; Ул.,,,,Битолска,,-
100м, Ул.,,Менде Црвенкоски,,-100м; 
Ул.,,Свети Наум Охридски,,-200м; Ул.,,Питу 
Гули,,-150м; 
 Вкупно :  100.000.000,оо ден  
 JD   Вкупно:    150.300.000,оо ден 
 
JG      ИГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА 
ВОДОСНАБДУВАЊЕ 
JGO  Подготовка на проекти за  линиски и 
инфраструктурни градби и хидро-технички 
објекти 
 1.Град Прилеп  
Новопредвидена  индустриска  и станбена 
зона Варош 
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1.1.Населени места - проект за 
водоснабдување  
        Дуње,  Лопатица,  Бонче,   
2. Елаборати  за хидролошко испитувања и 
изнаоѓање на новио извори на вода или 
     изведување на каптажи  
        Дуње,   Лопатица,   Тројаци,    Бонче,   
Чаниште,  Лопатица,   Селце,   Лениште 
3. Елаборат за одредување на заштитните 
зони околу извориштата             
3. Ревизии                                                                         
Вкупно   JGО        2.000.000.00 ден.  
JGA    Изведба на водоводни линии 
Новопроектирани канализации во населба 
Градина 
Новопредвидена индустриска зона Прилеп 1 
(Металец) 
Новопредвидена индустриска зона Варош, 
улица,,Архимедова,,  
1.Изведба на водоводи во населени места 
Клепач, Манастир, Дуње, Бонче                                             
Вкупно  JGA     13.000.000.00 ден. 
JGB  - Дополнување на системот  
Струденчица 
Студија и проекти за изнаоѓање нови извори 
за питка вода      
Вкупно JGB      5.000.000,00 ден.                                                                      
Вкупно   JG    20.000.000.00 ден. 
  
JI –ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА 
ОДВЕДУВАЊЕ  И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА 
ОТПАДНИ ВОДИ  
 JIO   Подготовка на проекти за  линиски и 
инфраструктурни градби  и хидро-
технички објекти 
1.Атмосферска канализација 
Ободен канал под Маркови Кули проектирање 
со реконструкција на постоен1500м 
Булевар  Гоце Делчев (од Браќа Миладинови 
до Струшка) 450м. Улици третирани во Прва 
фаза 
Од проектот Пречистителна Станица со 
канализациона мрежа 
Каналисување на површински води од поток 
Сарика  ( Л=1500м)  и таложница 
2.Фекална канализација 
Проект Пречистителна станица - 
канализациона мрежа  2-ра фаза 40.000 м 
3. Фекална канализација со пречистителни 
станици во населени места 
Беровци , Тополчани  
4. Пречистителни станици во населени места 
Канатларци,    М.Коњари,    Г.Коњари,    
Мажучиште   и   Селце 
5. Ревизии на проектни документации  
      Вкупно  JIO       3.500.000.00 ден. 
JIA    Регулација на речно корито на  
Градска Река 
1.Изведба на регулација и кејски ѕидови на 
Градска Река         
                    Вкупно  JIA         21.000.000,00 ден. 
 

 JIB -  Изведба на системи за одведување и 
пречистување на отпадни води 
 
1.Изведба на атмосферска канализација 
Новопредвидена  индустриска зона Прилеп 1 
(Металец), Новопредвидена Населба Градина 
Новопредвидена  индустриска зона Варош,  
Улица ,,Цане Кузманоски,, 500м,   
  улица ,,Победа,, (покрај оранжерии) 200м,  
Улица ,,Велко Јанкулоски Стариот,, 
Улици третирани во Прва фаза од проектот 
Пречистителна Станица со канализациона 
мрежа 
 Ободен канал под Маркови Кули 1500м    
Улица Мечкин Камен (Голем дол)-380м,  
  Ободен канал Сарика Селечка река  
(Л=1500м) и таложница 
2.Изведба на фекална  канализација 
 Новопредвидена  индустриска зона Прилеп 1 
(Металец), Новопредвидена Населба Градина 
Новопредвидена  индустриска зона Варош,  
Улица ,,Велко Јанкулоски Стариот,,350м. 
                        Вкупно   JIB   25.000.000,00ден. 
                          Вкупно  JI     49.000.000.00ден. 
 
JL   ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 
JLO       Проекти  
 Плоштад - Градски Саат, Реконструкција на 
плоштад Методија Андонов Ченто, 
проекти за пешачки мостови 
     Вкупно  JLО       22.200.000.00 ден 
JLA – Изградба на потпорни ѕидови  
Изградба на потпорни ѕидови по ул.,,Благоја 
Крстеки,, ,, Пере Тошев,, ,,Слобода,, 
,, Свети Јован Бигорски,, ,,Прохор Пчински,, 
,,Преспанска,, 
                 Вкупно  JLA         10.000.000,оо ден   
                  Вкупно JL           32.200.000,00 ден. 
   
 JN   УРБАНА ОПРЕМА      
Клупи за седење, тезги,  уредување на  
паркови 
                    Вкупно  JN           5.500.000,оо ден 
 
Ј-90 Одржување на простор за паркирање        
      Вкупно   Ј-90         1.200.000,оо ден 
 
KA  – КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ 
Реконструкција на кино сала и 
читална,изградба на Пирамида, споменик 
Прилепски Бранители, 
споменици на Блаже Конески, Круме Кепески, 
Методија Шаторов Шарло   

                                                
Вкупно    КА       15.100.000,оо ден 
 LA  СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА    
повеќе наменски игралишта  во Големо 
Коњари и Канатларци 

Вкупно    LA               5.100.000,оо ден 
 
РЕКАПИТУЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РАСХОДИТЕ 
ПО ПРОГРАМИ 
F1  Урбанистичко планирање4.000.000,оо ден. 
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J3   Јавно осветлување......  22.000.000,оо ден.  
 J4  Јавна чистота ................11.717.000,оо ден.   
 Ј6  Одржување и заштита нa регулирање на 
режимот за сообраќај.......... 20.000.000,oo ден. 
Ј8   Други комунални услуги   3.500.000,оо ден. 
JA   Изградба на јавно 
осветлување.......................   11.000.000,оо ден. 
JD   Изградба и реконструкција на локални 
патишта и ул........................150.300.000,оо ден. 
JG  Изградба на системи за водоснабдување 
....... ........................................20.000.000,оо ден.  
JI   Изградба на системи  за одводнување и 
прочистување .......................49.500.000,оо ден. 
JL   Други комунални услуги  (Капитални 
расходи) ................................32.200.000,оо ден. 
 JN  Одржување на урбана опрема   
..................................................5.500.000,оо ден 
Ј-90 Одржување на простор за паркирање  
..................................................1.200.000,оо ден 
KA  Културни манифестации и творештво  
................................................15.100.000,оо ден                                            
LA   Спорт и рекреација....      5.100.000.оо ден 
WA  Противпожарна заштита (капитални 
трошоци)................................11.000.000.оо ден.                                                            
                   Вкупно             362.117.000,оо ден. 
 
6. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА 
УРЕДУВАЊЕ НА  ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 
И НЕГОВА РАСПРЕДЕЛБА 
 

 Надоместокот за уредување на 
градежното земјиште се утврдува согласно 
оваа  Програмата.           

Пресметувањето на надоместокот за 
уредување на градежното земјиште ќе се 
врши по 1м2 нето корисна површина според 
важечките технички нормативи согласно 
Правилникот за степенот на уредувањето на 
градежното земјиште со објекти на 
комуналната инфраструктура и начинот на 
утврдување на висината на трошоците за 
уредувањето во зависност од степенот на 
уреденост (Сл.весник 93/2011, 65/12 и 98/12).  
 Не се плаќа надомест за уредување на 
градежно земјиште за објекти што ќе ги гради 
Општина Прилеп - Локална самоуправа и 
објекти ослободени со Одлука на Советот на 
Општина Прилеп. 
 Јавните претпријатија кои вршат 
комунални дејности на подрачјето на Општина 
Прилеп, плаќаат за уредувањето на 
градежното земјиште во висина од 30% од 
вредноста на објектите од комуналната 
инфраструктура што се градат, а се од нивна 
надлежност. 
 По иницијатива на  жителите на градот 
и населените места, а во услови кога истите 
се заинтересирани со месен самопридонес да 
учествуваат во уредувањето на градежното 
земјиште, населението ќе учествува со 50% 
од вредноста на комуналните објекти и 
инсталации. 

 Меѓусебните права и обврски за 
уредувањето на градежното земјиште врз 
основа на документ за сопственост, решение 
за локациски услови и основен проект заверен 
од Општина Прилеп, се уредуваат со Договор 
склучен помеѓу инвеститорот и 
Градоначалникот на Општината. 
 До колку вкупниот пресметан просечен 
надоместок за конкретната локација не ги 
покрива трошоците за уредување на истата, 
надоместокот ќе се плаќа по стварно 
направените трошоци,  по посебен 
трошковник, за уредувањето на локацијата и 
на соодветниот дел од пошироката локација 
што ќе се регулира со Анекс кон договорот за 
уредување на градежното земјиште. 
 Без добиена потврда од надлежниот 
субјект дека се целосно измирени обврските 
за надоместок за уредување на градежното 
земјиште, инвеститорот не може да добие 
дозвола за употреба на објектот и приклучоци 
на комуналната инфраструктура. 
 
 6.1.  ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА 
УРЕДУВАЊЕ  НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ  
  

 Висината на трошоците за  уредување 
на градежното земјиште, во зависност од 
степенот на уреденост на градежното 
земјиште, согласно овааа Програма, се 
пресметуваат врз основа на новата корисна 
површина што ќе се гради, а претставува збир 
на нето површините по М2 на подовите на 
сите простори во објектот, согласно 
заверениот основен проект и анекс на 
основниот проект, помножен со 
коефициентите (евра/м2), дадени во 
Правилникот за степенот на уредувањето на 
градежно земјиште со објекти на комуналната 
инфраструктура и начинот на утврдување на 
висината на трошоците за уредување во 
зависност од степенот на уреденост. 
(Сл.весник на РМ бр.93/2011, 65/12 и 98/12). 
     Степенот на уреденост на градежно 
земјиште и висинта на трошоците даден е во 
следната табела: 
    Stanben prostor  
  - Повисок степен 30 евра/м2  
  - основен степен 26  евра/м2     
  - понизок од основниот     15   евра/м2                           
  Dеловни , јавни   i drugi objekti:      
 - Повисок степен 45 евра/м2  
- основен степен 40  евра/м2     
- понизок од основниот     30   евра/м2    
                      
Proizvodstvo, distribucija i servisi 
(klasa na namena G) угостителски, туристички, 
хотелски комплекси и одморалишта (класа на 
намена А4) 
- Повисок степен 100  евра/м2  
- основен степен 100  евра/м2     
- понизок од основниот 100  евра/м2. 
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         Реконструкција на сите видови на објекти  
се пресметува во висина од 30% од цената на 
соодветната зона. 
 Стимулативна регулатива за плаќање 
надоместок за уредување на градежно 
земјиште 

-Инвеститорот има право да поднесе 
барање за плаќање на надоместокот за 
уредување на градежно земјиште на рати со 
утврдена динамика на плаќање на следниот 
начин: 
 -инвеститорот е должен да уплати 
50%(педесет проценти) од утврдениот 
паричен износ во договорот, за надомест за 
уредување на градежно земјиште на денот на 
потпишување на договорот.Останатите 
50%(педесет проценти) инвеститорот може да 
ги исплати најмногу на 12 еднакви месечни 
рати. 
6.2. Распоред на надоместокот за 
уредување на градежно земјиште 
  Во зависност од опременоста и 
опремувањето на градежното земјиште 
процентуалното учество на инфрастуктурните 
објекти и инсталации во уредувањето на 
градежното земјиште изнесува: 
-  Објекти и инсталации од заедничко 
инвестирање 30 % 
-  Објекти и инсталации од индивидуално 
инвестиеање 70 %, од кои за:  
     фекална канализација 15 %,       
атмосферска канализација 20 %,            
водовод 7 %,          
     улично осветлување 10 %,              коловоз 
асфалт 37 %,                          тротоари 11 %. 
Овој распоред на надоместокот за уредување 
на градежното земјиште се однесува и за 
надоместокот што е платен од претходни 
години. 
 Сопственикот на градежното земјиште 
мора да обезбеди согласност за 
приклучување на објектот на соодветната 
примарна или секундарна мрежа за 
индивидуално инвестирање од соодветното 
комунално претпријатие. До колку за 
постојните комунални инсталации, 
инвеститорот не добие писмена потврда за 
исправност на истата од соодветното 
комуналното претпријатие, Општината ќе 
склучи Договор за регулирање на 
надоместокот за уредување на градежното 
земјиште, за индивидуално инвестирање на 
инсталациите. 
6.3. Надоместок изградба и реконструкција 
на комунални објекти. 
                                                                                                                                                                                  
Градителите на комунални објекти и 
инсталации: улици, канализација, водовод, 
електромрежа, ПТТ мрежа, кабловска мрежа, 
како и други видови објекти и инсталации ќе 
плаќаат надоместок процентуално во висина 
на вредноста на предмерот и пресметката од 
проектот и тоа: 

До 100.000 ден.............................................1% 
Од 100.000 ден. До 500.000 ден...............0,6 % 
но не помалку од 1.000 ден. 
Од 500.000 ден. До 1.000.000 ден........... .0,5 % 
но не помалку од 3.000 ден. 
Од 1.000.000 ден.до 5.00.000 ден......... 0,3 % 
но не помалку од 5.000 ден. 
Над 5.000.000 ден ..................................... 0,2 % 
 Висината на надоместокот на 
градежните работи да се определува со 
превземање на цените од тендерска 
документација. 
 Доколку Локалната Самоуправа нема 
утврдени цени за определена градежна 
работа, истата ќе се определи според 
просечната цена од три субјекти во тековниот 
период. 
 Инвеститорите на градежни и 
градежно занатски работи на објектите, 
тековно и инвестиционо одржување, поправки, 
адаптации, урбано-санациони мерки и сл. 
работи на кои не се засметува надоместок за 
уредување на градежното земјиште ќе плаќаат 
надоместок за претходни работи во висина од 
1% од вредноста на градежните и градежно 
занатските работи, но не помалку од 1.000 
денари. 
6.4.  Надоместок за изградба на објекти во 
село, вон населени места и по ЛУПД, 
 
 Инвеститорите кои ќе градат станбени 
објекти во урбаното подрачје на населените 
места во Општина Прилеп,  ќе плаќаат 
надоместок за уредувањето на градежното 
земјиште во висина од 10 % од надоместокот 
од  Основниот степен во градот. За 
останатите објекти ќе се плаќа 30 % од 
Основниот степен во градот. Доколку до 
градежната парцела има поставено 
инфраструктура, инвеститорот ќе плати 
надоместок во износ од Основниот степен во 
градот, према процентот даден во точка 6.2. 
од оваа Програма. 
 Инвеститорите кои ќе градат во 
урбаното подрачје согласно на 
Урбанистичкиот план вон населени места или 
Локална урбанистичка планска документација 
во Општина Прилеп,  ќе плаќаат  надоместок 
за    заедничкото инвестирање во износ од  30 
% од  Основниот степен во градот. Доколку до 
градежната парцела има поставено 
инфраструктура, инвеститорот ќе плати 
надоместок во износ од Основниот степен во 
градот, према процентот даден во точка 6.2. 
од оваа Програма. 
 Овие инвеститори сами си го 
уредуваат градежното земјиште на потесната 
локација и си обезбедуваат приклучок на 
комуналните инсталации. 
 
7. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА 
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ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА      
ИНФРАСТРУКТУРАТА 

Во случај кога градежното земјиште е 
уредено со изградена основна 
инфраструктурна мрежа, а во локалитетот 
каде се наоѓа градежната парцела нема или 
не е целосно изградена секундарната 
инфраструктура, а сопственикот на 
земјиштето инсистира сам со свои средства 
да ја гради истата согласно заверена техничка 
документација за градење, должен е на 
Локалната самоуправа за изградената 
основна мрежа, да и надокнади трошок во 
висина од 30 % од надоместокот за 
уредување на градежното земјиште утврден 
со Програмата и да овозможи на идните 
сопственици на земјиштето приклучување на 
инфраструктурните мрежи без да му платат 
надоместок.  
Инфраструктурната мрежа што ќе ја гради сам 
треба да биде технички примена од 
соодветното комунално претпријатие и истата 
да ја предаде на локалната самоуправа без 
надоместок. 
За изграден објект или комунална 
инфраструктура, која технички  е примена и со 
неа стопанисува соодветно надлежно 
претпријатие, а по доставена соодветна 
признаница, на инвеститорот ќе му биде 
одбиен процент од индивидуалното 
задолжение за користење на тој објект или 
инсталација.   
Оваа изградена инфраструктурна мрежа мора 
да биде предадена на локалната самоуправа 
без надоместок, да се овозможи 
приклучување на нови идни корисници на 
земјиштето, а новите корисници на земјиштето 
да и надоместат на локалната самоуправа 
целосен надоместок за уредување на 
градежното земјиште. 
 
 
8. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1.За спроведувањето на оваа Програма 
надлежен е Градоначалникот на Општина 
Прилеп. 
2. Програмата влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
,,Сл.гласник на Општина Прилеп".  
 
 
Broj  07 -   3411/12                            PRETSEDATEL 
27.12.2012 godina                na Sovetot na Op{tina Prilep                   
    P r i l e p                    Prof. D-r.  Gordana Miceska 
 

        

                Врз основа на член  50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 
став 1 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр.6/2003) Градоначалникот на Општина 
Прилеп,  донесе: 
 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА PROGRAMATA ZA 

IZRABOTKA NA URBANISTI^KI  
PLANOVI NA TERITORIJATA NA OP[TINA 

PRILEP ZA 2013 GODINA  
 

1. Programata za izrabotka na 
urbanisti~ki planovi na teritorijata na 
Op{tina Prilep za 2013 godina, се објавува  
во "Службен гласник на Општина Прилеп". 
 
 
Број  08 -  3433/12                      GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                     на Општина Прилеп 
    П р и л е п                              Марјан Ристески 
 

                      Врз основа на чл.17 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник 

на РМ бр.60/11 и 144/12) ,чл.22,ст.1,т.1 и чл.36 од 

Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ 

бр.5/02) и чл.26 од Статутот на општина 

Прилеп(Сл.гласник на општина Прилеп бр.4/05 и 

10/08) Советот на општина Прилеп на седницата 

одржана на ден  27.12.2012 година, донесе: 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗРАБОТКА НА  УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА 

ТЕРИТОРИЈАТА  НА  ОПШТИНА ПРИЛЕП  ЗА 2013 

ГОДИНА 

 
 1.Вовед 

 Годишната програма за изработка на 

урбанистичките планови на општина Прилеп за 

2013 година претставува основа за изработка и 

донесување на Детални урбанистички планови и 

Урбанистички планови за населените места во 

Општината , основа за уредување и опремување 

на градежното земјиште и е сегмент од потребната 

документација за добовање на согласност за 

изработените планови од Министерство за 

транспорт и врски.  

  

           2.Планирани активности 

 

 Ф1. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ - 

 

р.бр. план  начин  на 

финансирање 

1 Детален Урбанистички план  за УЕ 1  

 1.1. Урбан блок 1.01 Општина Прилеп 
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2 Детален Урбанистички план за УЕ 2  

 2.1. Урбан блок 2.01  Општина Прилеп 

 2.2  Урбан блок 2.03   Општина Прилеп 

3 Детален Урбанистички план за УЕ  8  

 8.1   Урбан Блок 8.01  Општина Прилеп 

4 Детален Урбанистички план за УЕ  9  

 9.1   Урбан блок  9.03  Општина Прилеп 

5 Детален Урбанистички план за УЕ  17  

 17.1  Урбан блок 17.03  Општина Прилеп 

6 Детален урбанистички план за УЕ 20  

 20.1  Урбан Блок 20.01 Општина Прилеп 

7 Детален урбанистички план за УЕ  21  

 21.1 Урбан блок  21.01 Општина Прилеп 

 II. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛА  

8 1. Измена  и дополнување на урбанистички план за н.м 

Галичани 

Општина Прилеп 

 

Ф2. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ - САМОФИНАНСИРАЊЕ 

 

р.бр. план  начин  на 

финансирање 

1 Детален Урбанистички план  за УЕ 1  

 1.2  Урбан блок 1.02  самофинасирање 

 1.3. Урбан блок 1.03  самофинасирање 

2 Детален Урбанистички план за УЕ 2  

 2.2  Урбан блок 2.02  самофинасирање 

3 Детален Урбанистички план  за УЕ 3  

 3.1.  Урбан Блок 3.01 самофинасирање 

4 Детален Урбанистички план  за УЕ 4  

 4.1.  Урбан Блок 4.01  самофинасирање 

 4.2.  Урбан Блок 4.02 самофинасирање 

 4.3.  Урбан Блок 4.03 самофинасирање 

5 Детален Урбанистички план  за УЕ  5  

 5.1.  Урбан Блок 5.01    самофинасирање 

 5.2.  Урбан Блок 5.02    самофинасирање 

 5.3.  Урбан Блок 5.03    самофинасирање 

6 Детален Урбанистички план  за УЕ 6  

 6.1.  Урбан Блок 6.01  самофинасирање 

7 Детален Урбанистички план  за УЕ 7  

 7.1.  Урбан Блок 7.01  самофинасирање 

 7.2.  Урбан блок 7.02  самофинасирање 

8 Детален Урбанистички план за УЕ  8  

 8.1   Урбан Блок 8.02 самофинасирање 

 8.2   Урбан Блок 8.03 самофинасирање 

 8.3   Урбан Блок 8.04 самофинасирање 

9 Детален Урбанистички план за УЕ  9  
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 9.1   Урбан блок 9.01  самофинасирање 

 9.2   Урбан блок  9.02 самофинасирање 

10 Детален урбанистички план за УЕ 10  

 10.1. Урбан блок 10.01 самофинасирање 

11 Детален урбанистички план за УЕ 11  

 11.1   Урбан Блок 11.01 самофинасирање 

 11.2  Урбан Блок 11.02 самофинасирање 

 11.3  Урбан Блок 11.03 самофинасирање 

 11.4  Урбан Блок 11.06  самофинасирање 

 11.5  Урбан Блок 11.07  самофинасирање 

12 Детален Урбанистички план  за УЕ 12  

 12.1  Урбан Блок 12.01 самофинасирање 

 12.2  Урбан Блок 12.02 самофинасирање 

 12.3  Урбан Блок 12.03 самофинасирање 

13 Детален Урбанистички план  за УЕ 13  

 13.1  Урбан Блок 13.01  самофинасирање 

 13.2  Урбан блок 13.02  самофинасирање 

 13.3  Урбан блок 13.03  самофинасирање 

14 Детален урбанистички план за УЕ  14  

 14.1  Урбан блок 14.01  самофинасирање 

15 Детален урбанистички план за УЕ  15  

 15.1  Урбан блок 15.01  самофинасирање 

 15.2  Урбан блок 15.02  самофинасирање 

16  Детален Урбанистички план  за УЕ 16  

 16.1  Урбан блок 16.01 самофинасирање 

 16.2  Урбан блок 16.02 самофинасирање 

 16.3  Урбан блок 16.03 самофинасирање 

17 Детален урбанистички план за УЕ 17  

 17.1  Урбан блок 17.01 самофинасирање 

 17.2  Урбан блок 17.02  самофинасирање 

 17.4  Урбан блок 17.04 самофинасирање 

 17.5  Урбан блок 17.05  самофинасирање 

 17.8  Урбан блок 17.08 самофинасирање 

18 Детален урбанистички план за УЕ 18  

 18.1  Урбан блок 18.01 самофинасирање 

 18.2  Урбан блок 18.02  самофинасирање 

 18.3  Урбан блок 18.03 самофинасирање 

19  Детален урбанистички план за УЕ 19  

 19.1  Урбан блок 19.01 самофинасирање 

 19.2  Урбан блок 19.02  самофинасирање 

 19.3  Урбан блок 19.03 самофинасирање 

 19.4  Урбан блок 19.04 самофинасирање 

 19.5  Урбан блок 19.05  самофинасирање 

 19.6  Урбан блок 19.06 самофинасирање 

 19.7  Урбан блок 19.07 самофинасирање 

 19.8  Урбан блок 19.08  самофинасирање 
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 19.9  Урбан блок 19.09 самофинасирање 

20 Детален урбанистички план за УЕ 20  

 20.1 Урбан Блок  20.02  самофинасирање 

 20.2 Урбан блок  20.03 самофинасирање 

 20.3 Урбан Блок  20.04 самофинасирање 

 20.4 Урбан блок  20.05  самофинасирање 

 20.5 Урбан блок  20.06  самофинасирање 

 20.6 Урбан блок  20.07  самофинасирање 

21 Детален урбанистички план за УЕ  21  

 21.1 Урбан блок  21.01 самофинасирање 

 21.2 Урбан блок  21.02 самофинасирање 

   

 II. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛА  

 1.Измена и дополнување на Урбанистички план за н.м  Ново 

Лагово 

самофинасирање 

       
 

 

3.Финансирање  

За финансирање по урбанистичките 

планови од програмата Ф1 ќе се обезбедат 

средства од Буџетот на Општина Прилеп за 2013 г ,  

a програмата Ф2  ќе се реализира со 

самофинансирање. 

4.Завршни одредби 

Во текот на годината во зависност од 

потребите , програмата може да претрпи измени и 

дополнувања. 

Врз основа на годишната програма за 

изработка на  урбанистичките планови, Општината 

како нарачател на планот склучува договор за 

изработка на планови согласно Законот , со правни 

лица кои имаат овластување и лиценци за 

изработка на урбанистичките планови. 

   Оваа програма влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавувањето во 

,,Службен гласник на Општина Прилеп,, 

 
Broj  07 -   3411/13                              PRETSEDATEL 
27.12.2012 godina                na Sovetot na Op{tina Prilep                   
P r i l e p                         Prof. D-r.  Gordana Miceska 

 
 

                  Врз основа на член  50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 
став 1 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр.6/2003) Градоначалникот на Општина 
Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА PROGRAMATA ZA RABOTA 

VO OBLASTA NA RASPOLAGAWETO SO 
GRADE@NO ZEMJI[TE VO  SOPSTVENOST NA 
REPUBLIKA MAKEDONIJA NA PODRA^JETO  

NA OP[TINA PRILEP ZA 2013 GODINA  
 
1. Programa za rabota vo oblasta na 

raspolagaweto so grade`no zemji{te vo 
sopstvenost na Republika Makedonija na 
podra~jeto na Op{tina Prilep za 2013 godina, 
се објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 
    
Број  08 -  3433/13                                 GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                                   на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                           Марјан Ристески 
 
 
 Врз основа на член 89 од 
Законот за градежно земјиште 
(Сл.весник на РМ бр.17/2011 од 
11.02.2011), Советот на Општина 
Прилеп на седницата одржана на ден 
27.12.2012 година, донесе 

 
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА 

РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 
ПРИЛЕП ЗА 2013 ГОДИНА 

 

ВОВЕД: 

Општ дел  

 Со донесување на новиот закон за 

градежно земјиште (Сл.весник на РМ 

бр.17/2011 од 11.02.2011) и законот за 

изменување и дополнување на законот за 

градежно земјиште (Сл.весник на РМ 

бр.53/2011 од 14.04.2011, како и бр.144/2012 

од 15.11.2012г.) , градежното земјиште може 

да биде во сопственост на Република 
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Македонија, општините, општините во градот 

Скопје и градот Скопје, домашни и странски 

правни и физички лица. 

 Сопственоста на градежното земјиште 

создава права и обврски. Сопственоста на 

градежното земјиште вклучува и право на 

градење на земјиштето. Одлука за стекнување 

на сопственост на градежното земјиште за 

општините, општините во градот Скопје и 

градот Скопје  го донесува Советот  на 

општината. 

 Сопственоста на општините им ги 

овозможува следните права: право на 

градење, право на користење, пренесување 

на правото на градење на други лица и 

отуѓување на градежното земјиште.  

 Со градежното земјиште сопственост 

на Република Македонија управува Владата 

на Република Македонија.  

 Градежното земјиште наменето за 

општа употреба можат да го користат сите 

правни и физички лица, општините, 

општините во градот Скопје и градот Скопје. 

Правото на користење Владата на Република 

Македонија може да го пренесе на 

општините. 

 Сопственоста на градежното земјиште 

ја опфаќа неговата површина и се она што е со 

него трајно поврзано, а се наоѓа над или под 

површината.  

 Градежното земјиште е добро од општ 

интерес за Република Македонија, а 

уредувањето на градежното земјиште е од 

јавен интерес. 

 Градежното земјиште може да биде 

изградено и неизградено, уредено и 

неуредено. Изградено градежно земјиште е 

земјиште на кое е изграден објект од траен 

карактер и земјиштето што служи за редовна 

употреба на објектот во границите на 

градежната парцела.  

 Уредено градежно земјиште е 

земјиште опремено со комунална 

инфраструктура, додека неуредено градежно 

земјиште  е земјиште на кое нема изграедно 

комунална инфраструктура.  

 Градежно земјиште е земјште кое е 

планирано со урбанистички план или 

урбанистичка планска документација. 

 Градежна парцела е дел од 

градежното земјиште, чии граници се 

утврдени со урбанистички план или 

урбанистичка планска документација и може 

да се состои од една, од дел или од повеќе 

катастарски парцели.  

 Објект од траен карактер е објект 

изграден со дoкументација (одобрение) и 

заведен во јавните книги за недвижности.  

 Објект од времен карактер е објект 

поставен со одобрение за поставување до 

реализација на урбанистички план или 

урбанистичка документација. Времените 

објекти не се дел од градежното земјиште и 

врз основа на нив не може да се стекне 

сопственост на градежното земјиште.  

 Инфраструктурен објект е подземна 

или надземна градба за инсталации од 

комуналната инфраструктура.  

 Прометот со градежното земјиште е 

слободен.  

 Градежното земјиште сопственост на 

Република Македонија може да се отуѓи, даде 

на користење (концесија или јавно приватно 

партнерство), даде под долготраен и 

краткотраен закуп, разменува или да се 

востановат други стварни права. 

   

А) Просторен опфат и предмет на 

Програмата 

Предмет на Програмата е менаџирање 

со градежното земјиште во 

сопственост на Република Македонија 

што се наоѓа на територијата на 

Општина Прилеп,  дефинирана според 

територијалната организација на 

Република Македонија, за време на 

календарска 2013 година. 

За да може да се врши отуѓување, 

давање под закуп, на градежното 

земјиште потребно е да се изработи 

мапа на државното градежно 

земјиште во општината со сите 

нумерички податоци за истото. 

Важен фактор во оваа постапка е и 

категоријата урбанистички план, 

односно урбанистичките планови врз 

основа на кои може да се издаде 

одобрение за градење. 

Во Годишната  Програма се 

предвидува предмет на менаџирање 

со градежното земјиште во 

сопственост на Република Македонија 

да бидат градежните парцели што се 

наоѓаат на териториите на: 

• ДУП за УАЕ 11-дел, донесен со 
одлука бр. 07-449/7 од 
23.04.1999г  
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• ДУП за  населено место ГОЛЕМО 
КОЊАРИ,  донесен со Одлука бр. 
02-4818/2 од 02.11.1998 год. 

• ДУП за УЕ 17-А донесен со 
Одлука бр. 07-3405/1 од 
19.07.1989г 

• ДУП за УЕ 5, УБ 5.02, плански 
опфат ..А.. донесен со одлука бр. 
07-466/5 од 22.02.2012г  

• ДУП за УЕ 11, УБ 11.04 и 11.05, 
донесен со одлука бр. 07-1045/13 
од 27.04.2012г 

Б) Основи за изработка на Програмата 

 

� Законски основ 

Законски основ на програмата за 

управување со градежното земјиште 

се: 

Закон за локалната самоуправа (Сл. 

Весник на РМ 5/2002), 

Закон за градежно земјиште 

(Сл.весник на РМ бр.17/2011 од 

11.02.2011) 

Законот за изменување и 

дополнување на законот за градежно 

земјиште (Сл.весник на РМ бр.53/2011 

од 14.04.2011) 

Законот за изменување и 

дополнување на законот за градежно 

земјиште (Сл.весник на РМ 

бр.144/2012 од 15.11.2012) 

чл. 14 од Статутот на Општина Прилеп  

(Сл. Гласник бр. 6/2003 и 4/2005) 

� Основни плански документи 

 

1. ДУП за УАЕ 11-дел, донесен со 
одлука бр. 07-449/7 од 23.04.1999г  

2. ДУП за  населено место ГОЛЕМО 
КОЊАРИ,  донесен со Одлука бр. 02-
4818/2 од 02.11.1998 год. 

3. ДУП за УЕ 17-А донесен со Одлука 
бр. 07-3405/1 од 19.07.1989г 

4. ДУП за УЕ 5, УБ 5.02, плански опфат 
..А.. донесен со одлука бр. 
07-466/5 од 22.02.2012г  

5. ДУП за УЕ 11, УБ 11.04 и 11.05, 
донесен со одлука бр. 07-1045/13 од 
27.04.2012г 

Други документи потребни за  изработка 

на Програмата се следните стратешки, 

развојни и плански документи донесени 

на локално ниво: 

o Стратегија за локален економски 

развој на Општина Прилеп за 

плански период од 2007 до 2012 

год.  

o Локален еколошки акционен 

план за Општина Прилеп за 

плански период од 2003 до 

2008год., во 2008год. усвоена е 
иницијатива за изработка на втор 

ЛЕАП за Општина Прилеп. 

o Локален акциски план за 

вработување на Општина Прилеп 

за плански период од 2009 до 

2011год. 

o Генерален урбанистички план на 

Град Прилеп за плански период 

од 2011 до 2021год. 

В) Лица вклучени во изработка на Програмата 

� Методија Зајкоски, дипломиран инжењер 

архитект, раководител на Одделение за 

управување со градежно земјиште 

� Татјана Попоска, мастер архитект,советник 

во Одделение за управување со градежно 

земјиште 

� Маја Атанасоска, самостоен референт во 

Одделение за управување со градежно 

земјиште 

Г) Цели на Програмата 

� Општи цели на Програмата 

Обезбедување на услови за социо-

економски развој на општината, преку 

правење просторни услови за развој. 

� Конкретни цели на Програмата по 

населени места, урбани блокови и 

локалитети 

Заинтерсираните граѓани за изградба на 

сопствени простори за обавување на 

дејност можат да ја реализираат својата 

потреба, а со тоа да придонесат за 

развојот на Општина Прилеп на начин што 

ќе обезбедат вработување на невработени 

лица а со тоа и обезбедување на подобри 

услови за живеење од една страна и 

давање на можност за користење на 

расположивите ресурси. 

1. Динамика на реализација на Програмата 

Програмата за 2013г. се планира да се 

реализира во два дела.  Првиот дел би го 

опфатил првото тромесечие од 2013г. во 

кој период  би се ставиле за отуѓување по 

пат на јавно наддавање сите парцели кои 

што се опфатени во оваа програма. 

Вториот дел би го опфатил периодот после 

донесувањето на новите планови кои што 

се очекува да се усвојат за неколку месеци 



Слу`бен гласник на Општина Прилеп   број  15    од 28.12.2012 година  

 

________________________________________________________________ 
20

и со кои би се дополнила програмата  а би 

ги опфатил парцелите кои што ќе се 

формираат со нив. 

� Пропишување на условите за надавање 

Се пропишуваат условите за наддавање 

согласно Законот за градежно земјиште 

односно  се определуваат следните 

параметри:  

- висината на депозитот за учество 

- определување на интернет страницата на 

која ќе се врши надавањето 

- одредување на условите за учество 

- пропишување на други обврски 

- се наведуваат останати релевантни 

информации во врска со надавањето 

� Лица надлежни за реализацијата на 

Програмата  

Ицко Чупаркоски – дипломиран 
инжињер архитект 
Рубин Биноски – дипломиран правник 
Давор Глигоровски - дипломиран 
правник 
Бошко Талески – дипломиран 
економист 
Методија Зајкоски – дипломиран 
инжињер архитект 
 

2. Проценка на финансиските приливи по основ 

на реализација на Програмата 

Се очекува прилив на средства : 

− од продажба на парцели за 
индивидуално домување – 
447.069,00ден 

− од продажба на парцели за колективно 
домување – 2.110.020,00ден 

− од продажба на парцели за спорт и 

рекреација – 255.000,00ден 

 

3. Проценка на финансиските средства потребни 

за реализација на Програмата 

 

Финансиските средства потребни за 

реализација на програмате се состојат од 

проценети средства потребни за огласување на 

градежните локации што ќе бидат предмет на 

отуѓување, односно давање под закуп на 

градежното земјиште без нивно рекламирање 

кои што изнесуваат 225.438,00ден. 

 

4. Преодни и завршни одредби 

- Програмата ја усвојува Советот на 

општината. 

- Програмата може да се изменува и 

дополнува на начин и постапка иста по која 

и се донесува. 

- За спроведувањето на оваа Програма 

надлежен е Градоначалникот на општина 

Прилеп. 

- Програмата влегува во сила со денот на 

објавувањето во Службениот гласник на 

општината. 
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ДУП за УАЕ 11-дел, донесен со одлука бр. 07-449/7 од 23.04.1999г 

257 373 А1 
домување во 
семејни куќи 986/4 99,00 297,00 27% 0,80 / С+2 61,00 22.753,00 

258 390 А1 
домување во 
семејни куќи 986/5 99,00 297,00 25% 0,76 / С+2 61,00 23.790,00 

257 409 А1 
домување во 
семејни куќи 986/6 99,00 297,00 24% 0,73 / С+2 61,00 24.949,00 

ДУП за  населено место ГОЛЕМО КОЊАРИ,  донесен со Одлука бр. 02-4818/2 од 02.11.1998 год. 

188 450,00 A1 
домување во 
семејни куќи 1466/12 99,00 198,00 22% 0,44 / П+1 61,00 27.450,00 

189 500,00 A1 
домување во 
семејни куќи 1466/13 99,00 198,00 20% 0,40 / П+1 61,00 30.500,00 

190 500,00 A1 
домување во 
семејни куќи 1466/14 99,00 198,00 20% 0,40 / П+1 61,00 30.500,00 

191 500,00 A1 
домување во 
семејни куќи 1466/15 99,00 198,00 20% 0,40 / П+1 61,00 30.500,00 

192 500,00 A1 
домување во 
семејни куќи 1466/16 99,00 198,00 20% 0,40 / П+1 61,00 30.500,00 

193 
500,00 A1 

домување во 
семејни куќи 1466/17 99,00 198,00 20% 0,40 / П+1 61,00 30.500,00 

194 500,00 A1 
домување во 
семејни куќи 1466/18 99,00 198,00 20% 0,40 / П+1 61,00 30.500,00 

195 500,00 A1 домување во 1466/19 99,00 198,00 20% 0,40 / П+1 61,00 30.500,00 
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семејни куќи 

ДУП за УАЕ бр.17-А донесен со одлука бр. 08-3405/1 од 19.07.1989г 

552 1529 А2 

домување во 
станбени 

згради 15641 480,00 1.440,00 31,4% 0,94 / В+П+3 1.380,00 2.110.020,00 

ДУП за УЕ 5, УБ 5.02, плански опфат ..А.. донесен со одлука бр. 07-466/5 од 22.02.2012г 

5 1020 Д3 
спорт и 

рекреација 743/7 454,00 908,00 44,5% 0,89 9 П+1 250,00 255.000,00 

ДУП за УЕ 11, УБ 11.04 и 11.05, донесен со одлука бр. 07-1045/13 од 27.04.2012г 

72 437 A1 
домување во 
семејни куќи 1507/29 147,00 588,00 34% 1,35 10,2 П+2+Пк 61,00 26.657,00 

73 444 A1 
домување во 
семејни куќи 1507/30 152,00 608,00 34% 1,37 10,2 П+2+Пк 61,00 27.084,00 

74 441 A1 
домување во 
семејни куќи 1507/31 162,00 648,00 37% 1,46 10,2 П+2+Пк 61,00 26.901,00 

77 443 A1 
домување во 
семејни куќи 1507/34 162,00 648,00 37% 1,47 10,2 П+2+Пк 61,00 27.023,00 

78 442 A1 
домување во 
семејни куќи 1507/35 149,00 596,00 34% 1,35 10,2 П+2+Пк 61,00 26.962,00 

 
 

Број 07 - 3411/14                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 27.12.2012 годina           на Советот на Општина Прилеп 
     Прилеп                          проф. д-р Гордана Мицеска 
 
                 
            Врз основа на член  50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 
став 1 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр.6/2003) Градоначалникот на Општина 
Прилеп,   
донесе: 
 
 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА PROGRAMATA ZA IZMENA 

I DOPOLNUVAWE  NA PROGRAMATA ZA 
DONESUVAWE NA URBANISTI^KI PLANOVI 
 NA TERITORIJATA NA OP[TINA PRILEP ZA 

2012 GODINA  
 
 
 

 
1. Programa za izmena i dopolnuvawe 

na Programata za donesuvawe na 
urbanisti~ki planovi na teritorijata na 
Op{tina Prilep za 2012 godina,  се објавува  
во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
 
Број  08 -  3433/14                                      GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                                    на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                               Марјан Ристески 
 
 

          Врз основа на член  17 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање ("Сл.весник 

на РМ" бр.51/05, 137/07 91/09,124/10,18/11 и 

53/11),  член 36 став 1 точка 15 од Законот за 

локална самоуправа("Сл.весник на РМ" бр. 

5/2002),    на член 26 став 1 точка 7 од Статутот на 

општина Прилеп("Сл. гласник на Општина Прилеп" 

бр. 6/2003) , Советот на општина Прилеп на 

седницата одржана на 27.12.2012 година, донесе:  

 
ПРОГРАМА 

за измена и дополнување на Програмата за 

донесување на урбанистички планови на 

територијата на Oпштина Прилеп за 2012 година 

  
Член 1 

                  Во Програмата за донесување на 

урбанистички планови на територијата на 

Општина Прилеп за 2012 година (,,Сл.гласник на 

општина Прилеп,, бр.1/2012) се додава : 

                 1.Во глава ,,Г,, се додава со точка: 

                - Државна  урбанистичка планска 

документација за изградба на бензинска пумпна 

станица и придружни услужни објекти на 

регионален пат Р - 1101, на КП бр.279, КП бр.280, 

КП бр.283,  КП бр.284 и КП бр.286,    м.в.,,Бара,, , 

КО Лениште, Општина Прилеп 

                2.Во глава ,,Д,, се додава со точка: 

      -  Урбанистички план вон населено место на КП 

бр.68 и 69, м.в."Омец", КО Алинци, Општина 

Прилеп. 

Член 2 

               Оваа Програма влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во ,,Сл. Гласник на 

Општина Прилеп. 

     
Број 07 - 3411/15                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 27.12.2012 годina           на Советот на Општина Прилеп 
     Прилеп                          проф. д-р Гордана Мицеска 
 

 
      
            Врз основа на член  50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа 
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("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 
став 1 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр.6/2003) Градоначалникот на Општина 
Прилеп,  донесе: 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА ODLUKATA ZA 

UTVRDUVAWE NACRT-DETALEN 
 URBANISTI^KI PLAN ZA UE BR. 16, UB BR.16.02 
PLANSKI OPFAT ,,3"  VO OP[TINA PRILEP ZA 

2012 GODINA  
 

1. Odlukata za utvrduvawe Nacrt-
Detalen urbanisti~ki plan za UE br. 16, UB 
br.16.02 planski opfat ,,3" vo Op{tina 
Prilep,  се објавува  во "Службен гласник на 
Општина Прилеп". 
 
Број  08 -  3433/15                                   GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                                   на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                              Марјан Ристески 
 
 
            Врз основа на чл.24 ст.2 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник 

на РМ"бр.51/05,137/2007,91/09,124/10,18/11 и/ 

53/11 ), чл.22 ст.1,т.1 и чл.36 од Законот за локална 

самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 

т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп 

("Сл.гласник на општина Прилеп"бр.6/03), Советот 

на општина Прилеп на седницата одржана на ден 

27.12.2012 година, донесе: 

О Д Л У К А 

за утврдување Нацрт Детален урбанистички план  

за УЕ бр.16,  УБ бр.16.02,пл. опфат ,,3,, , во 

Општина Прилеп 

чл.1 

               Се утврдува Нацрт  детален урбанистички 

план  за УЕ бр.16, УБ бр.16.02,плански опфат ,,3,, во 

Општина Прилеп, како што е означено во 

графичките прилози кои се составен дел на оваа 

Одлука,( во натамошниот текст:Планот) . 

 Планскиот опфат предмет на разработка 

на деталниот урбанистички план е  дефиниран со 

следната граница: 

од северната страна со осовината на собирната 

улица С4а - ”Моша Пијаде”,  

од источната страна со осовината на собирната 

улица С5 - „11-ти Октомври“,  

од јужната страна со осовината на собирната улица 

С7 - „Трајко Тарцан“ и  

од западната страна граница на КП бр. 15629/1 и 

16825/1 е осовината на новопроектираната улица 

Ср од УАЕ 16 - дел. 

Површината на планскиот опфат за УЕ бр.16, УБ 

бр.16.02,плански опфат ,,3,, изнесува 4.6 ха  

сметано по осовините на наведените улици. 

Чл.2 

Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните 

прилози: 

1 Нацрт  детален урбанистички план  за УЕ бр.16, 

УБ бр.16.02,плански опфат ,,3,, изработен е од ЈП 

ЗА ПУП-  од Прилеп , со тех.бр.14/12 од септември 

2012год. 

 

С  О  Д  Р  Ж  И  Н  А  : 

1.     Општ дел 

1.1.  Насловна страна 

1.2   Содржина 

1.3.  Регистрација од Централен Регистар на РМ 

1.4.  Лиценца на правното лице 

1.5.Решение за именување на одговорни планери 

1.6.Копии од овластувањата на планерите 

1.7.Програма за донесување на урб. планови на 

територијата на Општина Прилеп 

1.8.Планска програма 

2.Документациона основа 

2.1.Прилози на документационата основа, 

мислења и согласности од јавните претпријатија 

2.1.1.Известување за водовите на постојната 

електрична мрежа бр. 27-1351/2 од 30.05.2012 год, 

издадено од ЕВН Македонија АД Скопје, КЕЦ – 

Прилеп. 

2.1.2.Известување од ЈКП „Водовод и 

канализација“ – Прилеп, за водовите  на 

постојната водоводна и канализациона мрежа бр. 

03-314/2 од 29.05.2012 год. 

2.1.3.Известување за водовите на постојната 

телефонска мрежа бр. 251-200712/2 од 05.06.2012 

год. издадено од „Македонски Телеком“ АД 

Скопје. 

2.1.4.Известување бр. 07-246/2 од 10.07.2012 год. 

за недвижно културно наследство – споменик на 

култура за дадениот плански опфат. 

2.2.Текстуален дел     

2.2.1.Вовед      

2.2.2.Географско  и  геодетско  одредување на  

подрачјето  на  планскиот  опфат    

2.2.3.Историјат на планирањето и уредувањето 

на планскиот опфат     

2.2.4.Податоци за природни чинители и вредности 

во планскиот опфат     

2.2.4.1. Географска положба    

2.2.4.2. Сеизмика на просторот    

2.2.4.3. Клима      

2.2.5.Податоци за создадени вредности и чинители 

2.2.5.1. Културно наследство    

2.2.6.Инвентаризација и снимање на изградениот 

градежен фонд    

2.2.6.1. Површина на опфатот-нумерички 

показатели     

2.2.6.2. Нумерички показатели на ниво на 

катастарски парцели    

2.2.6.3. Преглед на објекти по конструктивен 

систем     

2.2.6.4. Преглед на објекти по спратност   

2.2.7.Инвентаризација и снимање на градби од 

културно-историско значење  
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2.2.8.Инвентаризација и снимање на изградена 

комунална инфраструктура  

2.2.8.1. Улична мрежа – сообраќај   

2.2.8.2. Хидротехничка инфраструктура   

2.2.8.2.1. Водовод     

2.2.8.2.2. Фекална канализација    

2.2.8.2.3. Атмосферска канализација  

2.2.8.3. Електроенергетска мрежа   

2.2.8.4. Телекомуникациска мрежа – ПТТ   

2.2.9.Инвентаризација на бесправно изградени 

објекти     

2.2.10.Анализа на степен на реализација на 

важечкиот урб. план    

2.2.11.Анализа на можностите за просторен развој 

2.2.12.Извод на план од повисоко ниво и други 

релевантни податоци    

2.3.Графички прилози     

2.3.1.Извод од ГУП на Прилеп 

2.3.2.Извод од ДУП 

2.3.3.Извод од соседен ДУП 

2.3.4.Ажурирана геодетска подлога          М=1:1000,  

2.3.5.Документациона основа (инвентаризација и 

снимање на изграден град. фонд со постојна 

инфраструктура)                                             М=1:1000,    

2.3.6.Документациона основа (инвентаризација на 

бесправно изградени градби)                      =1:1000,   

3.Планска документација 

3.1.Текстуален дел      

3.1.1.Вовед      

3.1.2.Географска и геодетска местоположба на 

планскиот опфат    

3.1.3.Текстуални одредби на план од повисоко 

ниво      

3.1.4.Планска програма     

3.1.5.Опис и образложение на планскиот концепт 

на просторниот развој   

3.1.5.1. Систем на групи на класи на намени  

3.1.5.2. Класа на намени     

3.1.5.3. Густина на населеност   

3.1.5.4. Парцелација и регулација    

3.1.5.5. Урбано зеленило и озеленетост   

3.1.6. Планско решение на комунална 

инфраструктура      

3.1.6.1. Планско решение на сообраќајна 

инфраструктура    

3.1.6.2. Хидротехничка инфраструктура   

3.1.6.2.1. Водовод     

3.1.6.2.2. Фекална канализација    

3.1.6.2.3. Атмосферска канализација   

3.1.6.2.4. Хидрантска мрежа    

3.1.6.3. Електроенергетика    

3.1.6.3.1. Улично осветлување    

3.1.6.4. Телекомуникациска мрежа   

3.1.6.4.1. Мобилна телефонија    

3.1.7.Економско образложение    

3.1.8.Мерки за заштита     

3.1.8.1. Мерки за заштита и спасување   

3.1.8.2. Мерки за заштита и спасување од пожар  

3.1.8.2.1. Хидрантска мрежа    

3.1.8.3. Мерки за заштита на животната средина  

3.1.8.4. Мерки за заштита на природата   

3.1.8.5. Мерки за заштита на културното 

наследство, конз. основи   

3.1.9.Општи услови за изградба, развој и 

користење на градежното земјиште на плано 

3.1.10. Други општи услови    

3.1.11.Посебни услови за изградба, развој и 

користење на градежното земјиште на планот  

3.2. Нумерички дел     

3.2.1. Нумерички показатели на ниво на плански 

опфат     

3.2.2. Нумерички показатели на ниво на 

градежни парцели     

3.2.3. Билансни показатели    

3.3. Графички дел     

3.3.1. Регулационен план                        М=1:1000,  

3.3.2.План на површини за градење М=1:1000,                                  

3.3.3.Сообраќаен план со нивелациски план 

                                                           М=1:1000,  

3.3.4.Инфраструктурен план (електрика, вод. и 

канал.)                                                              М=1:1000,  

3.3.5.Синтезен план                                      М=1:1000,  

 2.Извештај од извршена стручна ревизија на 

Нацрт Планот изработена од   ,,СТИЛ ПРОЕКТ,, 

ДООЕЛ  Прилеп , со тех.бр.24/12 од ноември 2012 

година 

  3.Одговор по извештајот на Стручната ревизија од 

тех. бр. 14-а/12 од ноември  2012 год. од 

изработувачот на планот.  

4.Мислење бр.03-985/4 од 12.12.2012 год. од 

Комисијата за давање на мислење на планска 

документација формирана од страна на 

Градоначалникот на општина Прилеп . 

 5.Програма бр. 07-230/6 од 31.01.2012 година за 

измена и дополнување на Програмата за 

донесување  на урбанистички планови на 

територијата на Општина Прилеп за 2012 год .                                        

                                                              

Чл.3 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен гласник на 

општина Прилеп". 

 
Број 07 - 3411/16                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 27.12.2012 годina           на Советот на Општина Прилеп 
     Прилеп                          проф. д-р Гордана Мицеска 
 
 

 

            Врз основа на член  50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 
став 1 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр.6/2003) Градоначалникот на Општина 
Прилеп,  донесе: 
 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
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ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ ODLUKATA ZA IZMENA NA 
ODLUKATA ZA OTKA@UVAWE OD KORISNI^KO 
PRAVO NA KP  BR. 7659/5 VO OP[TINA PRILEP  

 
1. Odlukata za izmena na Odlukata za 

otka`uvawe od korisni~ko pravo na KP br. 
7659/5 vo Op{tina Prilep, се објавува  во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 
 
Број  08 -  3433/16                                   GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                                   на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                              Марјан Ристески 
 

                 Vrz osnova na ~l.36 st. 1 t.10, kako i 
~l.62 od Zakonot za lokalna samouprava na 
RM( SL.Vesnik na RM br.5/2002), kako i vrz 
osnova na ~l.26 st.1 to~ka 33 kako i ~l.62 od 
Statutot na Op{tina Prilep (Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep br.6/2003 i 
4/2005), Sovetot na Op{tina Prilep na 
sednicata, odr`ana na 27.12.2012  godina, 
donese: 

O D L U K A  
za izmena na odluka za otka`uvawe od 

korisni~ko pravo na KP br. 7659/5 vo Op{tina 
Prilep 

 
~l.1 

                Vo odlukata  br. 07-3057/30 od 
15.11.2012g. za otka`uvawe od korisni~ko 
pravo na KP br. 7659 po IL 54523, ~l.1 brojot 
na katastarskata parcela 7659 se menuva i 
glasi:   "KP 7659/5". 

~l.2 
              Odlukata vleguva vo sila osmiot den 
od denot na nejzinoto objavuvawe vo „Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep“. 
 
 
Број 07 - 3411/17                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 27.12.2012 годina           на Советот на Општина Прилеп 
     Прилеп                          проф. д-р Гордана Мицеска 

 
 
            Врз основа на член  50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 
став 1 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр.6/2003) Градоначалникот на Општина 
Прилеп,  донесе: 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ ODLUKATA ZA VO 

OTKA@UVAWE OD KORISNI^KO PRAVO NA KP 
BR. 5813 PO IL 41880 OP[TINA PRILEP  

 
1. Odluka za otka`uvawe od 

korisni~ko pravo na KP br. 5813 po IL 41880 
vo Op{tina Prilep, се објавува  во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
 
Број  08 -  3433/17                                  GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                                  на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                              Марјан Ристески 
 

             Vrz osnova na ~l.36 st. 1 t.10, kako i 
~l.62 od Zakonot za lokalna samouprava na 
RM  ( Slu`ben vesnik na RM" br.5/2002), kako i 
vrz osnova na ~l.26 st.1 to~ka 33 kako i ~l.62 
od Statutot na Op{tina Prilep (Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep br.6/2003 i 
4/2005), Sovetot na Op{tina Prilep na 
sednicata, odr`ana na 27.12.2012  godina, 
donese: 

O D L U K A  
za otka`uvawe od korisni~ko pravo na KP 

br.5813 po IL 41880 vo KO Prilep 
 

~l.1 
             Op{tina Prilep kako korisnik na 
grade`no zemji{te, utvrdeno vo Imotniot 
list br.41880, izdaden od strana na Agencija 
za katastar na nedvi`nosti - Oddelenie za 
katastar na nedvi`nosti Prilep, zaveden pod 
br.1105-20155/2012 od 03.07.2012, za K.P.5813 za 
K.O.-Prilep, so vkupna povr{ina od 378 m2, so 
ovaa Odluka SE OTKA@UVA od korisni~koto 
pravo nad K.P.5813 K.O.-Prilep. 
 

~l.2 
           Na Agencijata za katastar na 
nedvi`nosti - Oddelenie za katastar na 
nedvi`nosti Prilep, kako nadle`na 
institucija, i se dava ovlastuvawe da ja 
sprovede ovaa Odluka, i istata Odluka 
pretstavuva osnov za bri{ewe na korisni~ko 
pravo nad zemji{teto od ~l.1 od ovaa Odluka. 
 

~l.3 
Odlukata vleguva vo sila osmiot den od 
denot na nejzinoto objavuvawe vo „Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep“. 
 
Број 07 - 3411/18                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 27.12.2012 годina           на Советот на Општина Прилеп 
     Прилеп                          проф. д-р Гордана Мицеска 

 
                 Врз основа на член  50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 
став 1 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр.6/2003) Градоначалникот на Општина 
Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ ODLUKATA ZA VO 

OTKA@UVAWE OD KORISNI^KO PRAVO NA KP 
BR. KP BR. 9676 PO IL 52839 
VO OP[TINA PRILEP  

 
1. Odluktaa za otka`uvawe od 

korisni~ko pravo na KP br. 9676 po IL 52839 
vo Op{tina Prilep, се објавува  во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
Број  08 -  3433/18                                      GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                                     на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                                Марјан Ристески 
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                Vrz osnova na ~l.36 st. 1 t.10, kako i 
~l.62 od Zakonot za lokalna samouprava na 
RM( SL.Vesnik na RM br.5/2002), kako i vrz 
osnova na ~l.26 st.1 to~ka 33 kako i ~l.62 od 
Statutot na Op{tina Prilep (Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep br.6/2003 i 
4/2005), Sovetot na Op{tina Prilep na 
sednicata, odr`ana na 27.12.2012  godina, 
donese: 

O D L U K A 
za otka`uvawe od korisni~ko pravo na KP br. 

9676 po IL 52839 vo KO Prilep 
 

~l.1 
Op{tina Prilep kako korisnik na grade`no 
zemji{te, utvrdeno vo Imotniot list br.52839, 
izdaden od strana na Agencija za katastar na 
nedvi`nosti - Oddelenie za katastar na 
nedvi`nosti Prilep, zaveden pod br.1105-
30858/2012 od 29.11.2012, za K.P.9676 za K.O.-
Prilep, so vkupna povr{ina od 453 m2, so 
ovaa Odluka SE OTKA@UVA od korisni~koto 
pravo nad K.P.9676 K.O.-Prilep. 
 

~l.2 
Na Agencijata za katastar na nedvi`nosti - 
Oddelenie za katastar na nedvi`nosti 
Prilep, kako nadle`na institucija, i se dava 
ovlastuvawe da ja sprovede ovaa Odluka, i 
istata Odluka pretstavuva osnov za bri{ewe 
na korisni~ko pravo nad zemji{teto od ~l.1 
od ovaa Odluka. 

~l.3 
Odlukata vleguva vo sila osmiot den od 
denot na nejzinoto objavuvawe vo „Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep“. 
 
 
Број 07 - 3411/19                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 27.12.2012 годina           на Советот на Општина Прилеп 
     Прилеп                          проф. д-р Гордана Мицеска 
  
                Врз основа на член  50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 
став 1 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр.6/2003) Градоначалникот на Општина 
Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ ODLUKATA ZA VO 

OTKA@UVAWE OD KORISNI^KO PRAVO NA KP 
BR. KP BR. 16824/1 po IL 38995 VO OP[TINA 

PRILEP  
 

1. Odlukata za otka`uvawe od 
korisni~ko pravo na KP br. 16824/1 po IL 
38995 vo Op{tina Prilep, се објавува  во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 
 
Број  08 -  3433/19                                    GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                                    на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                               Марјан Ристески 
 

 
                     Vrz osnova na ~l.36 st. 1 t.10, kako 
i ~l.62 od Zakonot za lokalna samouprava na 
RM( SL.Vesnik na RM br.5/2002), kako i vrz 
osnova na ~l.26 st.1 to~ka 33 kako i ~l.62 od 
Statutot na Op{tina Prilep (Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep br.6/2003 i 
4/2005), Sovetot na Op{tina Prilep na 
sednicata, odr`ana na 27.12.2012 godina, 
donese: 

O D L U K A 
za otka`uvawe od korisni~ko pravo na KP 

br.16824/1 po IL 38995 vo KO Prilep 
 

~l.1 
Op{tina Prilep kako korisnik na grade`no 
zemji{te, utvrdeno vo Imotniot list br.38995, 
izdaden od strana na Agencija za katastar na 
nedvi`nosti - Oddelenie za katastar na 
nedvi`nosti Prilep, zaveden pod br.1105-
29798/2012 od 15.11.2012, za K.P.16824/1 za K.O.-
Prilep, so vkupna povr{ina od 245 m2, so ovaa 
Odluka SE OTKA@UVA od korisni~koto 
pravo nad K.P.16824/1 K.O.-Prilep. 

~l.2 
Na Agencijata za katastar na nedvi`nosti - 
Oddelenie za katastar na nedvi`nosti 
Prilep, kako nadle`na institucija, i se dava 
ovlastuvawe da ja sprovede ovaa Odluka, i 
istata Odluka pretstavuva osnov za bri{ewe 
na korisni~ko pravo nad zemji{teto od ~l.1 
od ovaa Odluka. 

~l.3 
Odlukata vleguva vo sila osmiot den od 
denot na nejzinoto objavuvawe vo „Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep“. 
 
Број 07 - 3411/20                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 27.12.2012 годina           на Советот на Општина Прилеп 
     Прилеп                          проф. д-р Гордана Мицеска 
  
 

         Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп ("Службен 
гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ ODLUKATA ZA VO 

OTKA@UVAWE OD KORISNI^KO PRAVO NA KP 
BR. KP BR. 21716 PO IL 55114 VO OP[TINA 

PRILEP  
 
1. Odluka za otka`uvawe od 

korisni~ko pravo na KP br. 21716 po IL 55114 
vo Op{tina Prilep, се објавува  во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
Број  08 -  3433/20                                    GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                                   на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                             Марјан Ристески 
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             Vrz osnova na ~l.36 st. 1 t.10, kako i 
~l.62 od Zakonot za lokalna samouprava na 
RM( SL.Vesnik na RM br.5/2002), kako i vrz 
osnova na ~l.26 st.1 to~ka 33 kako i ~l.62 od 
Statutot na Op{tina Prilep (Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep br.6/2003 i 
4/2005), Sovetot na Op{tina Prilep na 
sednicata, odr`ana na 27.12.2012 godina, 
donese: 

O D L U K A  
za otka`uvawe od korisni~ko pravo na KP br. 

21716 po IL 55114 vo KO Prilep 
~l.1 

                 Op{tina Prilep kako korisnik na 
grade`no zemji{te, utvrdeno vo Imotniot 
list br.55114, izdaden od strana na Agencija 
za katastar na nedvi`nosti - Oddelenie za 
katastar na nedvi`nosti Prilep, zaveden pod 
br.1105-30016/2012 od 16.11.2012, za K.P.21716 za 
K.O.-Prilep, so vkupna povr{ina od 1547 m2, 
so ovaa Odluka SE OTKA@UVA od 
korisni~koto pravo nad K.P.21716 K.O.-Prilep. 

~l.2 
           Na Agencijata za katastar na 
nedvi`nosti - Oddelenie za katastar na 
nedvi`nosti Prilep, kako nadle`na 
institucija, i se dava ovlastuvawe da ja 
sprovede ovaa Odluka, i istata Odluka 
pretstavuva osnov za bri{ewe na korisni~ko 
pravo nad zemji{teto od ~l.1 od ovaa Odluka. 

~l.3 
          Odlukata vleguva vo sila osmiot den od 
denot na nejzinoto objavuvawe vo „Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep“. 
 
Број 07 - 3411/21                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 27.12.2012 годina           на Советот на Општина Прилеп 
     Прилеп                          проф. д-р Гордана Мицеска 
 

 
               Врз основа на член  50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 
став 1 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр.6/2003) Градоначалникот на Општина 
Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ ODLUKATA ZA VO 

OTKA@UVAWE OD KORISNI^KO PRAVO NA 
KP BR. KP BR. 22951 PO IL 41880 

VO OP[TINA PRILEP  
 
1. Odluka za otka`uvawe od 

korisni~ko pravo na KP br. 22951 po IL 41880 
vo Op{tina Prilep, се објавува  во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
Број  08 -  3433/21                                    GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                                    на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                             Марјан Ристески 
 
 

             Vrz osnova na ~l.36 st. 1 t.10, kako i 
~l.62 od Zakonot za lokalna samouprava na 
RM( SL.Vesnik na RM br.5/2002), kako i vrz 
osnova na ~l.26 st.1 to~ka 33 kako i ~l.62 od 
Statutot na Op{tina Prilep (Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep br.6/2003 i 
4/2005), Sovetot na Op{tina Prilep na 
sednicata, odr`ana na 27.12.2012  godina, 
donese: 

O D L U K A 
za otka`uvawe od korisni~ko pravo na 
 KP br. 22951 po IL 41880 vo KO Prilep 

 
~l.1 

           Op{tina Prilep kako korisnik na 
grade`no zemji{te, utvrdeno vo Imotniot list 
br.41880, izdaden od strana na Agencija za 
katastar na nedvi`nosti - Oddelenie za 
katastar na nedvi`nosti Prilep, zaveden pod 
br.1105-25150/2012 od 11.09.2012, za K.P.22951 za 
K.O.-Prilep, so vkupna povr{ina od 232 m2, so 
ovaa Odluka SE OTKA@UVA od korisni~koto 
pravo nad K.P.22951 K.O.-Prilep. 

~l.2 
              Na Agencijata za katastar na 
nedvi`nosti - Oddelenie za katastar na 
nedvi`nosti Prilep, kako nadle`na 
institucija, i se dava ovlastuvawe da ja 
sprovede ovaa Odluka, i istata Odluka 
pretstavuva osnov za bri{ewe na korisni~ko 
pravo nad zemji{teto od ~l.1 od ovaa Odluka. 

~l.3 
              Odlukata vleguva vo sila osmiot den 
od denot na nejzinoto objavuvawe vo „Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep“. 
 
Број 07 - 3411/22                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 27.12.2012 годina             на Советот на Општина Прилеп 
     Прилеп                               проф. д-р Гордана Мицеска 
  

                Врз основа на член  50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 
став 1 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр.6/2003) Градоначалникот на Општина 
Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ ODLUKATA ZA UTVRDUVAWE 
NA KOMUNALNA  TAKSA ZA KORISTEWE NA 
PARKING PROSTOR NA TERITORIJATA  

NA VO OP[TINA PRILEP  
 

1. Odluka za utvrduvawe na 
komunalna taksa za koristewe na parking 
prostor na teritorijata na Op{tina Prilep, 
се објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 
 
Број  08 -  3433/22                                   GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                                   на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                              Марјан Ристески 
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               Врз основа член 5 од Законот за 

комуналните такси ( Службен весник на 

Република Македонија број 61/2004, 

64/2005)и  Законот за изменување 

дополнување  на Законот за комунални 

такси ( Службен весник на Република 

Македонија број 123/2012), Советот  на 

Општина Прилеп  на  седница од 27.12.2012 

godina, донесе:  

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

zа утврдување на комунална такса 

за користење на паркинг простор на 

територијата  на ЕЛС Прилеп 

 

Член 1Член 1Член 1Член 1 

             Со оваа Одлука се определува  

висината на комуналната такса за 

користење на просторот за паркирање на  

јавните паркиралишта на територијата на 

ЕЛС Прилеп. 

Член Член Член Член 2222 

              Комуналната такса за користење на 

просторот за паркирање   се утврдува во 

поцентуален  износ од цената на 

наплатената услуга  за користење на 

просторот за паркирање. 

 

Член Член Член Член 3333    

              За користење на просторот за 

паркирање на патнички моторни возила, 

товарни моторни возила  автобуси  и 

приколки на  јавните паркиралишта на 

територијата на ЕЛС Прилеп се наплаќа 

комунална такса во висина од 10 % од цената 

на наплатената услуга  за користење на 

просторот за паркирање. 

 

Член Член Член Член 4444    

              Се задолжува ЈП за ПУП Прилеп 

комуналната такса предвидена во член 3 од 

оваа Одлука да ја уплаќа на трезорската 

сметка на Општина Прилеп на крајот на 

секое тромесечие. 

 

Член Член Член Член 5555    

              Одлуката стапува во сила со денот на 

нејзиното објавување во Службен гласник 

на Општина Прилеп. 

 
Број 07 - 3411/23                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 27.12.2012 годina           на Советот на Општина Прилеп 
     Прилеп                          проф. д-р Гордана Мицеска 
                                                                                           

                Врз основа на член  50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 
став 1 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр.6/2003) Градоначалникот на Општина 
Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ ODLUKATA ZA IZMENUVAWE 

I DOPOLNUVAWE  NA ODLUKATA ZA 
UTVRDUVAWE NA LISTA NA IMIWA ZA 

OPREDELUVAWE IMIWA NA ULICI,PLO[TADI, 
MOSTOVI I NA DRUGI INFRASTRUKTURNI 

OBJEKTI 
 
1. Odlukata za izmenuvawe i 

dopolnuvawe na Odlukata za utvrduvawe na 
Lista na imiwa za opredeluvawe imiwa na 
ulici, plo{tadi, mostovi i na drugi 
infrastrukturni objekti, се објавува  во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 
 
Број  08 -  3433/23                                    GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                                     на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                              Марјан Ристески 
 
 

         Vrz osnova na ~len 5 stav 2  od Zakonot za 
opredeluvawe na imiwa na ulici, plo{tadi, 
mostovi i na drugi infrastrukturni objekti  
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 66/2004) i ~len 26 
stav 1 to~ka 46 od Statutot na Op{tina Prilep 
("Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep" 
br.6/2003 i 4/2005), a po dobienite soglasnosti 
od Vladata na RM broj  41-7828/1 i broj 41-7830/1 
od 11.12.2012 godina, Sovetot na Op{tina 
Prilep na sednicata, odr`ana na den 27.12.2012 
godina,  donese:  
 

O   D   L   U   K   A 
za izmenuvawe i dopolnuvawe na Odlukata za 

utvrduvawe na Lista na imiwa za opredeluvawe 
imiwa na ulici, plo{tadi, mostovi i na 

 drugi infrastrukturni objekti 
  

^len 1 
 Vo  Odlukata za utvrduvawe na  Lista 
na imiwa za opredeluvawe imiwa na ulici, 
plo{tadi, mostovi i na drugi infrastrukturni 
objekti ("Slu`ben glasnik na op{tina Prilep" 
13/2006) vo ~lenot 1 stav 1 , to~kite od 4 do 14, 
koi glasat:  
 

4. Poru~nik Kitanoski Blagoja Sa{o 
5. Kapetan Naumoski \ore Nane 
6. Vojnik Minoski Atanas Goran 
7. Vojnik [abanoski Alija Erdovan 
8. Vojnik Ru{itoski Kadri Vebi 
9. Vojnik Sekuloski Spase Branko 
10. Vojnik Grujoski Aleksandar Qube 
11. Vojnik Veljanoski Milorad Darko 
12. Vojnik Sekuloski Vele Peco 
13. Vojnik Despotoski Blagoja Marko 
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14. Karpalak, mesto kade {to zaginaa voenite 
obvrznici, 
se menuvaat i glasat: 
4. Kitanoski Sa{o 
5. Naumoski Nane 
6. Minoski  Goran 
7. [abanoski  Erdovan 
8. Ru{itoski  Vebi 
9. Sekuloski  Branko - Belata 
10. Grujoski  Qube 
11. Veljanoski  Darko 
12. Sekuloski  Peco 
13. Despotoski  Marko 
14. Karpalak. 
 

^len 2 
 Vo  Odlukata za utvrduvawe na  Lista 
na imiwa za opredeluvawe imiwa na ulici, 
plo{tadi, mostovi i na drugi infrastrukturni 
objekti ("Slu`ben glasnik na op{tina Prilep" 
13/2006) vo ~lenot 1 stav 1 se dopolnuva so: 
1) Ulici: 

  1. Mitropolit Metodij 
  2. D-r Petar @e{kov 
  3. Mileski Micev - Ige 
  4. Nikola Nikoloski Debran~eto. 
  5. To{e Proeski 

2) Plo{tadi: 
  1. 8-mi Septemvri, 
  2. Filip Vtori Makedonski 
  3. Heramija 
  4. Pela 

^len 3 

            Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na 
objavuvaweto  vo "Slu`ben glasnik na Op{tina 
Prilep". 
 
Број 07 - 3411/24                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 27.12.2012 годina           на Советот на Општина Прилеп 
     Прилеп                          проф. д-р Гордана Мицеска 
                                                                                           

 
           Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп ("Службен 
гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ RE[ENIETO ZA USVOJUVAWE 
NA FINANSISKITE PLANOVI  I PROEKTI NA 
JOU DG  "NA[A IDNINA"  - PRILEP, ZA 2013  

GODINA  
 

1. Re{enieto za usvojuvawe na 
Finansiskite planovi  i proekti na JOU DG 
"Na{a idnina"  - Prilep, za 2013  godina, се 
објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 
 
Број  08 -  3433/24                                     GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                                     на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                                Марјан Ристески 
 

 

          Vrz osnova na ~len 26 stav 1 to~ka 30 od 
Statutot na Op{tina Prilep ("Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep" br.6/2003), 
Sovetot na Op{tina Prilep na sednicata, 
odr`ana na  27.12.2012  godina,  donese: 
 

R    E    [    E    N    I    E 
za usvojuvawe na Re{enie za usvojuvawe na 
Finansiskite planovi  i proekti na JOU DG 
"Na{a idnina"  - Prilep, za 2013  godina 

 
 

1. Se usvojuva Re{enie za usvojuvawe 
na Finansiskite planovi  i proekti na JOU 
DG "Na{a idnina"  - Prilep, za 2013  godina. 
              2.Re{enieto }e se objavi vo "Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep". 
 
Број 07 - 3411/25                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 27.12.2012 годina           на Советот на Општина Прилеп 
     Прилеп                          проф. д-р Гордана Мицеска 
                                                                                           
           Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп ("Службен 
гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ NA  ODLUKATA ZA 
DOPOLNUVAWE NA PRAVILNIKOT ZA 
SISTEMATIZACIJA NA RABOTNITE 
 MESTA NA JOU DG  "NA[A IDNINA"  - 

 PRILEP,  ZA 2013  GODINA  
 

 1. Re{enie za usvojuvawe na  
Odlukata za dopolnuvawe na Pravilnikot za 
sistematizacija na rabotnite mesta na JOU 
DG "Na{a idnina"  - Prilep, za 2013  godina, 
се објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 
 
Број  08 -  3433/25                                    GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                                    на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                               Марјан Ристески 
 

Vrz osnova na ~len 98 stav 1 alinea 8 
od Zakonot za za{tita na decata ("Slu`ben 
vesnik na RM" br. 170/2010 - pre~isten tekst), 
~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za 
Lokalnata samouprava (“Slu`ben vesnik na 
RM” br. 5/2002) i ~len 26 stav 1 to~ka 46 od 
Statutot na Op{tina Prilep (“Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep” br. 6/2003), 
Sovetot na Op{tina Prilep na sednicata, 
odr`ana na  27.12.2012 godina, donese:  

 

R  E  [  E  N  I  E 
za usvojuvawe na Odlukata za dopolnuvawe 

na Pravilnikot za organizacija i 
sistematizacija na rabotnite mesta  na JOU 
za deca  - Detska gradinka "Na{a idnina" - 

Prilep  



Слу`бен гласник на Општина Прилеп   број  15    од 28.12.2012 година  

 

________________________________________________________________ 
29

 

  1. Se usvojuva na Odlukata, broj 01-401 
od 06.12.2012 godina, za dopolnuvawe na 
Pravilnikot za organizacija i 
sistematizacija na rabotnite mesta  na JOU 
za deca - Detska gradinka "Na{a idnina" - 
Prilep, broj 01 - 433/1 od 29.09.2011 godina.  

 2.Re{enieto da se dostavi do 
Gradona~alnikot, JOU za deca - Detska 
gradinka "Na{a idnina" - Prilep i  arhivata 
na Op{tina Prilep.  

   3.Re{enieto  }e se objavi vo “Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep”.  

 
Број 07 - 3411/26                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 27.12.2012 годina           на Советот на Општина Прилеп 
     Прилеп                             проф. д-р Гордана Мицеска 
 
 

               Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 
на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот 
на Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ NA  RE[ENIETO ZA DAVAWE 
SOGLASNOST  NA PROGRAMITE ZA NASTAVNO - 
NAU^NI EKSKURZII NA OOU "GOCE DEL^EV"  - 
PRILEP,  ZA U^EBNATA 2012/2013  GODINA  

 
1. Re{enieto za davawe soglasnost na 

Programite za nastavno - nau~ni ekskurzii na 
OOU "Goce Del~ev" -  Prilep, za u~ebnata 
2012/2013  godina, za 2013  godina, се објавува  во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 
 
Број  08 -  3433/26                                     GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                                      на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                                 Марјан Ристески 
 
 
              Vrz osnova na ~len 7 od Pravilnikot za 
na~inot na izveduvawe na u~eni~kite ekskurzii 
i drugite slobodni aktivnosti na u~enicite od 
osnovnite u~ili{ta  br. 10 - 4061/1 od 01.11.2010 
godina i broj 11 - 4810/2 od 28.09.2011 godina na 
Ministerot za obrazovanie, ~len 26 stav 1 to~ka 
46 od Statutot na Op{tina Prilep ("Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep" br.6/2003), Sovetot 
na Op{tina Prilep na sednicata, odr`ana na  
27.12.2012  godina,  donese: 
 

R    E    [    E    N    I    E 
za davawe soglasnost na planiranite nastavno-
nau~ni ekskurzii na OOU "Goce Del~ev" - Prilep 

za  u~ebnata 2012/2013 godina 
 

             1. Se dava soglasnost na planiranite 
nastavno-nau~ni ekskurzii na OOU  "Goce 
Del~ev"  - Prilep  za  u~ebnata 2012/2013 godina, 
i toa: 
           
 

 

   -  Programa za ekskurzii so u~enicite od VIII 
oddelenie,  na osnovno osumgodi{no 
obrazovanie. 
             -  Programa za ekskurzii so u~enicite od 
VI oddelenie,  na osnovno devetgodi{no 
obrazovanie. 
             -  Programa za ekskurzii so u~enicite od 
III oddelenie,  na osnovno devetgodi{no 
obrazovanie. 
              2.Re{enieto }e se objavi vo "Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep". 
 
Број 07 - 3411/27                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 27.12.2012 годina           на Советот на Општина Прилеп 
     Прилеп                          проф. д-р Гордана Мицеска 
 
 
        Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 
на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот 
на Општина Прилеп,  донесе: 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ NA  RE[ENIETO ZA DAVAWE 
SOGLASNOST  NA PROGRAMITE ZA NASTAVNO - 

NAU^NI EKSKURZII NA OOU "KREUME 
VOLNAROSKI" S. TOPOL^ANI  - PRILEP,   

ZA U^EBNATA 2012/2013  GODINA  
 
    1. Re{enieto za davawe soglasnost 

na Programite za nastavno - nau~ni ekskurzii 
na OOU "Krume Volnaroski "  s. Topol~ani -  
Prilep, za u~ebnata 2012/2013  godina, се 
објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 
 
Број  08 -  3433/27                                   GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                                   на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                               Марјан Ристески 
 
 

          Vrz osnova na ~len 7 od Pravilnikot za 
na~inot na izveduvawe na u~eni~kite 
ekskurzii i drugite slobodni aktivnosti na 
u~enicite od osnovnite u~ili{ta  br. 10 - 
4061/1 od 01.11.2010 godina i broj 11 - 4810/2 od 
28.09.2011 godina na Ministerot za 
obrazovanie, ~len 26 stav 1 to~ka 46 od 
Statutot na Op{tina Prilep ("Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep" br.6/2003), 
Sovetot na Op{tina Prilep na sednicata, 
odr`ana na  27.12.2012  godina,  donese: 
 

 
R    E    [    E    N    I    E 

za davawe soglasnost na planiranite 
nastavno-nau~ni ekskurzii na OOU "Krume 
Volnaroski "  s. Topol~ani - Prilep za  

u~ebnata 2012/2013 godina 
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         1. Se dava soglasnost na planiranite 
nastavno-nau~ni ekskurzii na OOU "Krume 
Volnaroski "  s. Topol~ani  - Prilep  za  
u~ebnata 2012/2013 godina, i toa: 
         - Programa za ekskurzii so u~enicite od 
VIII oddelenie,  na osnovno osumgodi{no 
obrazovanie. 
        -  Programa za ekskurzii so u~enicite od 
VI oddelenie,  na osnovno devetgodi{no 
obrazovanie. 
        -  Programa za ekskurzii so u~enicite od 
III oddelenie,  na osnovno devetgodi{no 
obrazovanie. 
        2.Re{enieto }e se objavi vo "Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep". 
 
Број 07 - 3411/28                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 27.12.2012 годina           на Советот на Општина Прилеп 
     Прилеп                          проф. д-р Гордана Мицеска 
 

 

             Врз основа на член  50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 
став 1 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр.6/2003) Градоначалникот на Општина 
Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ NA  RE[ENIETO ZA 

IMENUVAWE ^LENOVI   NA UPRAVNIOT ODBOT 
NA JOU  GRADSKA BIBLIOTEKA  "BORKA 

TALESKI"  - PRILEP   
 
     1. Re{enito za imenuvawe ~lenovi 

na Upravniot odbor na JOU Gradska 
biblioteka "Borka Taleski" Prilep, се 
објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 
                                                                                                                                                                                                                                     
Број  08 -  3433/28                                     GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                                     на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                                Марјан Ристески 
 
 

Vrz osnova na ~len 13 stav 2 od Zakonot 
za bibliotekite ("Slu`ben vesnik na RM" 
66/2004 i 89/2008) i  ~len 26 stav 1 to~ka 45 od 
Statutot na O{tina Prilep ("Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep" 6/2003 i 4/2005), 
Sovetot na Op{tina Prilep na sednicata 
odr`ana na 27.12.2012 godina, donese: 

 

R   E   [   E   N   I   E 
za imenuvawe ~lenovi na Upravniot odbor na 

JOU Gradska biblioteka "Borka Taleski" - 
Prilep 

 
         1. So ova Re{enie se imenuvaat ~lenovi na 
Upravniot odbor na JOU 
Gradska biblioteka "Borka Taleski" - Prilep. 
         2. Za ~lenovi na Upravniot odbor na JOU 
Gradska biblioteka "Borka Taleski" - Prilep,  
повторно se imenuvaat: 

  -Rubin Risteski, dipl. istori~ar na 
umetnosta, nadvore{en ~len; 

 -Gabriela Stojanoska - Stanoeska, dipl. 
filolog, nadvore{en ~len; 

 -Nikola Bogdanoski, istori~ar, 
nadvore{en ~len; 

 - M-r Nada Karaxoska, vrabotena Gradska 
biblioteka; 

 -Milan Apostoloski, vraboten Gradska 
biblioteka; 

   3. Re{enieto vleguva vo sila so denot na 
objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na Op{tina 
Prilep". 
          4.Re{enieto da se dostavi do imenuvanite, 
JOU Gradska biblioteka "Borka Taleski" - 
Prilep, gradona~alnikot i arhivata na 
Op{tina Prilep. 

 
Број 07 - 3411/29                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 27.12.2012 годina               на Советот на Општина Прилеп 
     Прилеп                              проф. д-р Гордана Мицеска 

 
  

                  Врз основа на член  50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 
став 1 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр.6/2003) Градоначалникот на Општина 
Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ NA  ODLUKATA ZA 

OTKA@UVAWE OD KORISNI^KO PRAVO NA KP 
BR. 5075, 5076, 5077,  PO IL 5653 KO VARO[   

 
    1. Odlukata za otka`uvawe od 

korisni~ko pravo na KP br. 5075, 5076, 5077, 
po IL 5653 KO Varo{,  се објавува  во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 
 
Број  08 -  3433/29                                     GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                                    на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                               Марјан Ристески 
 
 
 
                  Vrz osnova na ~l.36 st. 1 t.10, kako i 
~l.62 od Zakonot za lokalna samouprava na 
RM( SL.Vesnik na RM br.5/2002), kako i vrz 
osnova na ~l.26 st.1 to~ka 33 kako i ~l.62 od 
Statutot na Op{tina Prilep (Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep br.6/2003 i 
4/2005), Sovetot na Op{tina Prilep na 
sednicata, odr`ana na 27.12.2012 godina, 
donese: 
 

    O D L U K A  
za otka`uvawe od korisni~ko pravo na KP 
br.5075, 5076 i 5077 po IL 5653 vo KO Varo{ 

~l.1 
Op{tina Prilep kako korisnik na grade`no 
zemji{te, utvrdeno vo Imotniot list br.5653, 
izdaden od strana na Agencija za katastar na 
nedvi`nosti - Oddelenie za katastar na 
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nedvi`nosti Prilep, zaveden pod br.1105-
12149/2012 od 27.03.2012, za KP 5075, KP 5076, 
KP 5077 za KO-Варош, so vkupna povr{ina od 
256 m2, so ovaa Odluka SE OTKA@UVA od 
korisni~koto pravo nad KP 5075, KP 5076, KP 
5077 KO-Варош. 

~l.2 
Na Agencijata za katastar na nedvi`nosti - 
Oddelenie za katastar na nedvi`nosti 
Prilep, kako nadle`na institucija, i se dava 
ovlastuvawe da ja sprovede ovaa Odluka, i 
istata Odluka pretstavuva osnov za bri{ewe 
na korisni~ko pravo nad zemji{teto od ~l.1 
od ovaa Odluka. 

~l.3 
Odlukata vleguva vo sila osmiot den od 
denot na nejzinoto objavuvawe vo „Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep“. 
 

 
Број 07 - 3411/30                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 27.12.2012 годina           на Советот на Општина Прилеп 
     Прилеп                          проф. д-р Гордана Мицеска 

 
 
              Врз основа на член  50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 
став 1 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр.6/2003) Градоначалникот на Општина 
Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ NA  ODLUKATA ZA 

UTVRDUVAWE NACRT  - URBANISTI^KI PLAN 
VON NASELENO MESTO NA KP BR. 68 I 69 , МV 
"OMEC"  KO ALINCI - OP[TINA PRILEP   

 
1. Odlukata za utvrduvawe Nacrt - 

Urbanisti~ki plan von naseleno mesto na KP 
br. 68 i 69 , МV "Omec"  KO Alinci - Op{tina 
Prilep,  се објавува  во "Службен гласник на 
Општина Прилеп". 
 
Број  08 -  3433/30                                    GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                                    на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                              Марјан Ристески 
  
                  Врз основа на чл.24 ст.2 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник 

на РМ"бр.51/05,137/2007,91/09,124/10,18/11 и/ 

53/11 ), чл.22 ст.1,т.1 и чл.36 од Законот за локална 

самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 

т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп 

("Сл.гласник на општина Прилеп"бр.6/03), Советот 

на општина Прилеп на седницата одржана на ден 

27.12.2012 godina, донесе: 

 

О Д Л У К А 

за утврдување Нацрт  Урбанистички план вон 

населено место на КП бр.68 и 69, м.в."Омец", КО 

Алинци, општина Прилеп. 

      

чл.1 

               Се утврдува Нацрт  Урбанистички план вон 

населено место на КП бр.68 и 69, м.в."Омец", КО 

Алинци, општина Прилеп, како што е означено во 

графичките прилози кои се составен дел на оваа 

Одлука,( во натамошниот текст:Планот) . 

 Во планскиот опфат планскиот опфат се 

вклучени катастарските парцели со бр.68 и 69. 

Површината на планскиот опфат изнесува 9147 м2
 
. 

Чл.2 

Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните 

прилози: 

1. Нацрт  Урбанистички план вон населено место 

на КП бр.68 и 69, м.в."Омец", КО Алинци, општина 

Прилеп изработен е од ЈП ЗА ПУП-  од Прилеп , со 

тех.бр.62/12 од декември 2012год. 

 

С  О  Д  Р  Ж  И  Н  А  : 

1.     Општ дел 

1.1.  Насловна страна 

1.2   Содржина 

1.3.  Регистрација од Централен Регистар на РМ 

1.4.  Лиценца на правното лице 

1.5. Решение за именување на одговорни 

планери 

1.6. Копии од овластувањата на планерите 

1.7. Програма за донесување на урб. планови 

на територијата на Општина Прилеп 

1.8. Планска програма 

2. Документациона основа 

2.1. Прилози на документационата основа, 

мислења и согласности од јавните претпријатија 

2.1.1. Известување за водовите на постојната 

електрична мрежа бр. 27-1351/2 од 30.05.2012 год, 

издадено од ЕВН Македонија АД Скопје, КЕЦ – 

Прилеп. 

2.1.2. Известување од ЈКП „Водовод и 

канализација“ – Прилеп, за водовите  на 

постојната водоводна и канализациона мрежа бр. 

03-314/2 од 29.05.2012 год. 

2.1.3. Известување за водовите на постојната 

телефонска мрежа бр. 251-200712/2 од 05.06.2012 

год. издадено од „Македонски Телеком“ АД 

Скопје. 

2.1.4. Известување бр. 07-246/2 од 10.07.2012 

год. за недвижно културно наследство – споменик 

на култура за дадениот плански опфат. 

2.2. Текстуален дел     

2.2.1. Вовед      

2.2.2. Географско  и  геодетско  одредување на  

подрачјето  на  планскиот  опфат    

2.2.3. Историјат на планирањето и уредувањето 

на планскиот опфат     

2.2.4. Податоци за природни чинители и 

вредности во планскиот опфат    

2.2.4.1. Географска положба    

2.2.4.2. Сеизмика на просторот    

2.2.4.3. Клима      
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2.2.5. Податоци за создадени вредности и 

чинители      

2.2.5.1. Културно наследство    

2.2.6. Инвентаризација и снимање на 

изградениот градежен фонд    

2.2.6.1. Површина на опфатот-нумерички 

показатели     

2.2.6.2. Нумерички показатели на ниво на 

катастарски парцели    

2.2.6.3. Преглед на објекти по конструктивен 

систем     

2.2.6.4. Преглед на објекти по спратност   

2.2.7. Инвентаризација и снимање на градби од 

културно-историско значење  

2.2.8. Инвентаризација и снимање на изградена 

комунална инфраструктура  

2.2.8.1. Улична мрежа – сообраќај   

2.2.8.2. Хидротехничка инфраструктура   

2.2.8.2.1. Водовод     

2.2.8.2.2. Фекална канализација    

2.2.8.2.3. Атмосферска канализација   

2.2.8.3. Електроенергетска мрежа   

2.2.8.4. Телекомуникациска мрежа – ПТТ  

     

2.2.9. Инвентаризација на бесправно изградени 

објекти     

2.2.10. Анализа на степен на реализација на 

важечкиот урб. план    

2.2.11. Анализа на можностите за просторен 

развој      

2.2.12. Извод на план од повисоко ниво и други 

релевантни податоци    

2.3. Графички прилози    

2.3.1. Извод од ГУП на Прилеп 

2.3.2. Извод од ДУП 

2.3.3. Извод од соседен ДУП 

2.3.4.Ажурирана геодетска подлога          М=1:1000,  

2.3.5. Документациона основа (инвентаризација 

и снимање на изграден град. фонд со постојна 

инфраструктура)                                               М=1:1000,    

2.3.6. Документациона основа (инвентаризација 

на бесправно изградени градби) 

М=1:1000,   

3. Планска документација 

3.1. Текстуален дел      

3.1.1. Вовед      

3.1.2. Географска и геодетска местоположба на 

планскиот опфат    

3.1.3. Текстуални одредби на план од повисоко 

ниво      

3.1.4. Планска програма    

3.1.5. Опис и образложение на планскиот 

концепт на просторниот развој   

3.1.5.1. Систем на групи на класи на намени  

3.1.5.2. Класа на намени     

3.1.5.3. Густина на населеност    

3.1.5.4. Парцелација и регулација    

3.1.5.5. Урбано зеленило и озеленетост   

3.1.6. Планско решение на комунална 

инфраструктура      

3.1.6.1. Планско решение на сообраќајна 

инфраструктура    

3.1.6.2. Хидротехничка инфраструктура   

3.1.6.2.1. Водовод     

3.1.6.2.2. Фекална канализација    

3.1.6.2.3. Атмосферска канализација   

3.1.6.2.4. Хидрантска мрежа    

3.1.6.3. Електроенергетика    

3.1.6.3.1. Улично осветлување    

3.1.6.4. Телекомуникациска мрежа   

3.1.6.4.1. Мобилна телефонија    

3.1.7. Економско образложение   

3.1.8. Мерки за заштита    

3.1.8.1. Мерки за заштита и спасување   

3.1.8.2. Мерки за заштита и спасување од пожар  

3.1.8.2.1. Хидрантска мрежа    

3.1.8.3. Мерки за заштита на животната средина  

3.1.8.4. Мерки за заштита на природата   

3.1.8.5. Мерки за заштита на културното 

наследство, конз. основи   

3.1.9. Општи услови за изградба, развој и 

користење на градежното земјиште на планот  

3.1.10.  Други општи услови    

3.1.11. Посебни услови за изградба, развој и 

користење на градежното земјиште на планот  

3.2. Нумерички дел    

3.2.1. Нумерички показатели на ниво на плански 

опфат     

3.2.2. Нумерички показатели на ниво на 

градежни парцели     

3.2.3. Билансни показатели    

3.3. Графички дел     

3.3.1. Регулационен план                        М=1:1000,  

3.3.2. План на површини за градење    М=1:1000,  

3.3.3. Сообраќаен план со нивелациски план 

                                               М=1:1000,  

3.3.4. Инфраструктурен план (електрика, вод. и 

канал.)                                                               М=1:1000,  

3.3.5. Синтезен план                                  М=1:1000,  

 2.Извештај од извршена стручна ревизија на 

Нацрт Планот изработена од   ,,УРБАН ПРОЕКТ,, 

ДООЕЛ  Прилеп , со тех.бр.18-06/12  од декември 

2012 година 

  3.Одговор по извештајот на Стручната ревизија од 

тех. бр. 62-а/12 од декември  2012 год. од 

изработувачот на планот.  

4.Мислење бр.03-850/4 од 12.12.2012 год. од 

Комисијата за давање на мислење на планска 

документација формирана од страна на 

Градоначалникот на општина Прилеп .                                                        

Чл.3 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен гласник на 

општина Прилеп". 

 
Број 07 - 3411/31                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 27.12.2012 годina           на Советот на Општина Прилеп 
     Прилеп                          проф. д-р Гордана Мицеска 
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             Врз основа на член  50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 
став 1 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр.6/2003) Градоначалникот на Општина 
Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ NA  RE[ENIETO ZA DAVAWE 
SOGLASNOST  NA PROGRAMATA ZA NASTAVA VO 
PRIRODA SO U^ENICITE  OD IV ODDELENIE NA 
OOU "KO^O RACIN"  -  PRILEP, ZA U^EBNATA 

2012/2013  GODINA   
 
1. Re{enieto za davawe soglasnost na 

Programata za nastava vo priroda so 
u~enicite od IV oddelenie na OOU "Ko~o 
Racin"  -  Prilep, za u~ebnata 2012/2013  
godina,  се објавува  во "Службен гласник на 
Општина Прилеп". 
 
Број  08 -  3433/31                                    GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                                    на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                               Марјан Ристески 
 
  
           Vrz osnova na ~len 7 od Pravilnikot za 
na~inot na izveduvawe na u~eni~kite 
ekskurzii i drugite slobodni aktivnosti na 
u~enicite od osnovnite u~ili{ta  br. 10 - 
4061/1 od 01.11.2010 godina i broj 11 - 4810/2 od 
28.09.2011 godina na Ministerot za 
obrazovanie, ~len 26 stav 1 to~ka 46 od 
Statutot na Op{tina Prilep ("Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep" br.6/2003), 
Sovetot na Op{tina Prilep na sednicata, 
odr`ana na  27.12.2012  godina,  donese: 

R    E    [    E    N    I    E 
za davawe soglasnost na Programata  za 
nastava vo priroda so u~enicite od IV 
oddeleniena OOU "Ko~o Racin"  - Prilep 

za  u~ebnata 2012/2013 godina 
 

        1. Se dava soglasnost na Programata  za 
nastava vo priroda so u~enicite od IV 
oddelenie na OOU "Ko~o Racin"  - Prilep za  
u~ebnata 2012/2013 godina. 
        2.Re{enieto }e se objavi vo "Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep". 
 
Број 07 - 3411/32                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 27.12.2012 годina           на Советот на Општина Прилеп 
     Прилеп                          проф. д-р Гордана Мицеска 
 
         Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп ("Службен 
гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ NA  ODLUKATA ZA 

PODIGAWE,  ^UVAWE,  ODR@UVAWE, ZA[TITA 
I KORISTEWE NA SPOMEN - OBELE@JE  - 

PRILEPSKI BRANITELI   
 

1. Odlukata za podigawe,  ~uvawe, 
odr`uvawe, za{tita i koristewe na spomen - 
obele`je  - Prilepski Braniteli,  се објавува  
во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

 

 
Број  08 -  3433/32                                      GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                                     на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                                 Марјан Ристески 
  

 
Врз основа на  член 18, став 1 од 

Законот за меморијални споменици и спомен 
обележја (Службен весник на РМ бр.66/2004), 
член 36, став 1, точка 15 од Законот за 
локална самоуправа (Службен весник на РМ 
бр.5/2002) и член 26, став 1, точка 46 од од 
Статутот на Оштина Прилеп (Службен гласник 
на Општина Прилеп 6/2003 и 4/2005), на 
иницијатива на граѓани, Советот на Општина 
Прилеп, на седницата одржана на 27.12.2012 
година донесе:  

О Д Л У К А 

За подигање, чување, одржување, заштита и 
користење на спомен обележје – Прилепски 

Бранители 
 

 
Член 1 

             Со оваа одлука  се подига спомен-
обележјето за почит кон 5000 прилепски 
учесници во воените дејствија во 2001 година, 
кои несебично застанаа на браникот на 
својата држава. 

Член 2 
Локацијата на Спомен обележјето ќе 

биде во зелената површина на кружниот тек 
на вкрстувањето на булеварот „Гоце Делчев“ и 
ул. „Димо Наредникот“, во непосредна 
близина на Судот. 

Основниот конструктивен систем на 
објектот е просторна челична конструкција, 
составена од конусен столб на кој се 
поставени кружни елементи. Висината на ова 
спомен-обележје е 15 метри. 

Член 3 
За реализација на иницијативата за 

подигање на Спомен-обележјето задолжена е 
Општина Прилеп. 

Член 4 
Општина Прилеп ќе се грижи за 

чување, одржување, заштита и користење на 
спомен-обележјето. 
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Член 5 

Потребните средства за подигање и 
чување на спомен-обележјето ќе ги обезбеди 
Општина Прилеп.  

Член 6 
Одлуката влегува во сила со денот на 

објавувањето во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 

 
Број 07 - 3411/33                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 27.12.2012 годina           на Советот на Општина Прилеп 
     Прилеп                          проф. д-р Гордана Мицеска 

 
                    Врз основа на член  50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 
став 1 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр.6/2003) Градоначалникот на Општина 
Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ NA  RE[ENIETO ZA DAVAWE 
SOGLASNOST ZA KORISTEWE NA ZBOROT:  

"PRILEPSKI" VO IMETO NA  
ZDRU@ENIETO NA BRANITELI -  
  "PRILEPSKI BRANITELI"   

 

Re{enieto za davawe soglasnost za 
koristewe na zborot:  "Prilepski" vo imeto na 
Zdru`enieto na braniteli -  "Prilepski 
Braniteli",   се објавува  во "Службен гласник 
на Општина Прилеп". 
 
 
Број  08 -  3433/33                                  GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                                  на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                            Марјан Ристески 

 

 

 

               Vrz osnova na ~len  9 stav 2  od 
Zakonot za zdru`enija i fondacii ("Slu`ben 
vesnik na RM" br. 52/2010), ~len 36 stav 1 to~ka 
15 od Zakonot za lokalnata samouprava 
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/2002) i ~len 26 
stav 1 to~ka 46 od Statutot na Op{tina Prilep 
("Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep" 
br.6/2003),  Sovetot na Op{tina Prilep na 
sednicata, odr`ana na den,  27.12.2012 godina, 
donese: 
 

 
 

 

RE[ENIE 
za davawe soglasnost za koristewe na zborot:  

"Prilepski" vo imeto na Zdru`enieto na 
braniteli -  "Prilepski Braniteli" 

 
 

^len 1 

   So ovaa Re{enie se dava soglasnost 
za koristewe na zborot:  "Prilepski" vo imeto 
na Zdru`enieto na braniteli -  "Prilepski 
Braniteli". 

^len 2 
            Ova Re{enie da se dostavi do 
Zdru`enieto, Gradona~alnikot i arhivata na 
Op{tina Prilep. 
 

^len 3 
   Ova Re{enie vleguva vo sila so denot 
na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na 
Op{tina Prilep”.  
 
 
Broj 07 -  3411/34                                    PRETSEDATEL 
27.12.2012 godina                    na Sovetot na Op{tina Prilep                   
    P r i l e p                             Prof. D-r.  Gordana Miceska 
 
 
 

           Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп ("Службен 
гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА BUXETOT NA OP[TINA 
 PRILEP ZA 2013 GODINA 

 
1. Buxetot na Op{tina Prilep za 2013 

godina,  се објавува  во "Службен гласник на 
Општина Прилеп". 

 

 
Број  08 -  3433/1                                       GRАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2012 година                                     на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                               Марјан Ристески 
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S O D R @ I N  A 
na "Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep" 

  broj  15  od  28.12.2012 godina 
 

1. Odluka za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tina Prilep za 2013 godina. 
....................................................................................................................................................... Str. 1 

2. Re{enie za davawe soglasnost na Programata za rabota i razvoj na JKP 
"Pazari" - Prilep, za 2013 godina............................................................................................ Str. 3 

3. Re{enie za davawe soglasnost na Finansiskiot plan i planiranite 
investicii na JKP "Pazari"  - Prilep, za 2013  godina................................................. Str. 4 

4. Predlog - Re{enie za davawe soglasnost na Programata za 
subvencionirawe na tro{ocite od raboteweto na JKP "Pazari" - Prilep  za  2013 
godina..................................................................................................................................................... Str. 4 

5. Re{enie za davawe soglasnost na Odlukata za proda`ba na deloven 
prostor na KP br. 20266/1,  KO Prilep  broj 02 - 376/1-15 od 19.12.2012 godina na JKP 
"Pazari" - Prilep............................................................................................................................. Str. 4 

6. Re{enie za davawe soglasnost na Programata za rabota i razvoj so 
investicioni vlo`uvawa na JKP "Vodovod i kanalizacija" - Prilep za 2013  
godina.......................................................................................................................................... Str. 5 

7. Re{enie za davawe soglasnost na Finansiskiot plan na JKP "Vodovod i 
kanalizaciaja" za 2013 godina................................................................................................... Str. 5 

8. Re{enie za davawe soglasnost na Programata za rabota i razvoj na JP za 
PUP - Prilep za 2013 godina...................................................................................................... Str. 6 

9. Re{enie za davewe soglasnost na Finansiskiot plan i planiranite 
investicii na JP za PUP - Prilep za 2013 godina.......................................................... Str. 6 

10. Programa za ureduvawe na zemji{teto na podra~jeto na Op{tina Prilep 
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11. Programa za izrabotka na urbanisti~ki planovi na teritorijata na 
Op{tina Prilep za 2013 godina.............................................................................................Str. 14 

12. Programa za rabota vo oblasta na raspolagaweto so grade`no zemji{te 
vo sopstvenost na Republika Makedonija na podra~jeto na Op{tina Prilep za 2013 
godina.................................................................................................................................................... Str.17 

13. Programa za izmena i dopolnuvawe na Programata za donesuvawe na 
urbanisti~ki planovi na teritorijata na Op{tina Prilep za 2012 godina. ......Str.21 

14. Odluka za utvrduvawe Nacrt-Detalen urbanisti~ki plan za UE br. 16, UB 
br.16.02 planski opfat ,,3" vo Op{tina Prilep.............................................................. Str. 22 

15. Odluka za izmena na Odlukata za otka`uvawe od korisni~ko pravo na 
KP br. 7659/5 vo Op{tina Prilep...........................................................................................Str.24 

16. Odluka za otka`uvawe od korisni~ko pravo na KP br. 5813 po IL 41880 
vo Op{tina Prilep.......................................................................................................................Str. 24 

17. Odluka za otka`uvawe od korisni~ko pravo na KP br. 9676 po IL 52839 
vo Op{tina Prilep....................................................................................................................... Str.25 

18. Odluka za otka`uvawe od korisni~ko pravo na KP br. 16824/1 po IL 
38995 vo Op{tina Prilep.......................................................................................................... Str. 25 

19. Odluka za otka`uvawe od korisni~ko pravo na KP br. 21716 po IL 55114 
vo Op{tina Prilep........................................................................................................................Str.26 
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20. Odluka za otka`uvawe od korisni~ko pravo na KP br. 22951 po IL 41880 
vo Op{tina Prilep....................................................................................................................... Str.26 

21. Odluka za utvrduvawe na komunalna taksa za koristewe na parking 
prostor na teritorijata na Op{tina Prilep...................................................................Str. 27 

22.Odluka za izmenuvawe i dopolnuvawe na Odlukata za utvrduvawe na 
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23. Re{enie za usvojuvawe na Finansiskite planovi  i proekti na JOU DG 
"Na{a idnina"  - Prilep, za 2013  godina............................................................................Str. 28 

24 Re{enie za usvojuvawe na  Odlukata za dopolnuvawe na Pravilnikot za 
sistematizacija na rabotnite mesta na JOU DG "Na{a idnina"  - Prilep, za 2013  
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25.Re{enie za davawe soglasnost na Programite za nastavno - nau~ni 
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Izdava: Op{tina Prilep. Glaven i odgovoren  urednik: Marjan 
Risteski – Gradona~alnik  na Op{tina Prilep. Dizajn i 
kompjuterska obrabotka: Gorica ^atleska.  Pe~ati: Oddelenie za 
pravni i op{ti raboti. Tira`: 60 primeroci. 
 
 
 
 
 


