
           

 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Службен гласник на 

Општина Прилеп – 

Излегува по потреба 

31  Октомври  2014 година 

Службен гласник број  13 

Овој примерок чини 50 ден. 

Годишна претплата 2.000 ден. 

Жиро с-ка при Комерцијална 

банка – Филијала Прилеп 

300020000208779 

ЕДБ 4021996117695 

Адреса: Питу Гули бр.2, тел.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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
КОНСТАТИРАЊЕ ПРЕСТАНОКНА МАНДАТ НА 

ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 

 1. Решението за констатирање престанок  на 

мандат на член на Советот на Општина Прилеп, се 

објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
 

  Број  08 - 2408/1                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 
  31.10.2014 година                                     на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                    Марјан Ристески 

 
 

                 Врз основа на член 46 став 1 алинеа 1 и 
став 2 алинеа 1 од Законот за локалната 
самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и 
член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина 
Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 
6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина 
Прилеп, на седницата одржана на 31.10.2014 
година, донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за констатирање престанок на мандат  

на член на Советот на Општина Прилеп 
 
     1. На Анастасија Илиеска, член на Советот 
на Општина Прилеп, и се констатира престанок на 
мандатот на член на Советот на Општина Прилеп 
од листата на кандидати на коалицијата ВМРО - 
ДПМНЕ +, поради поднесена оставка, согласно 
член 46 став 1 алинеа 1 и став 2 алинеа 1 од 
Законот за локалната самоуправа, од  денот на 
одржувањето на седницата. 

   2. Решението да се достави до 
именованата, Општинската изборна комисија, 
Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 
              3.Решението ќе се објави во  ’’Службен 
гласник на Општина Прилеп’’. 
 
Број  07 - 2406/2                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                             на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                     м-р Никола Димески 
 
 
 

                    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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА  

НА МАНДАТ  НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА 

ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
                       1. Одлуката за верификација  на 

мандат на член на Советот на Општина Прилеп, се 

објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 

 
  Број  08 - 2408/2                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                     на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                                    Марјан Ристески 

 

 

                Врз основа на член 7 став 1 и член 14 став 1 
од Деловникот на Советот на Општина Прилеп 
(“Службен гласник на Општина Прилеп” 
бр.11/2004), Советот на Општина Прилеп на 
седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе:  
 

О  Д  Л  У  К  А 
за верификација на мандат на член на 

Советот на Општина Прилеп 
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член 1 
                 На Цветанка Јочкоска и се верифицира 
мандатот на член на Советот на Општина Прилеп 
од листата на кандидати на коалицијата ВМРО - 
ДПМНЕ +, за остатокот на мандатот. 
                
                Свечената изјава, членот на Советот, ја 
потпишува пред претседателот на Советот. 
 

член 2 
               Одлуката да се достави до именованата, 
Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 
 

  член 3 
       Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 
на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 
Прилеп’’. 
 
Број  07 - 2406/3                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                            на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                     м-р Никола Димески 

 
 

                 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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА КВАРТАЛНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА 

ПРИЛЕП ЗА ТРЕТ КВАРТАЛ,  ПЕРИОД ОД 01.07.2014 
ДО 30.09.2014 ГОДИНА 

 
1.Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот 
на Општина Прилеп за трет квартал,  период од 
01.07.2014 до 30.09.2014 година, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 

 
  Број  08 - 2408/3                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                      на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                                       Марјан Ристески 
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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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА 

ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2014 ГОДИНА 
 

1. Одлуката за измени на Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2014 
година, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/4                                              ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                         на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                  Марјан Ристески 
 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од 
Законот за локална самоуправа ("Службен весник 
на Република Македонија" бр.5/2002) и член 26 
точка 4  од Статутот на Општина Прилеп (’’Службен 
гласник на Општина Прилеп’’ бр.6/2003 и 4/2005 и 
11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на  31.10.2014 година, донесе: 

 
О   Д   Л   У   К   А 

за измени на Одлуката за извршување на Буџетот 
на Општина Прилеп за 2014 година 

 
член 1 

Со оваа Одлука се вршат измени на 
Одлуката за извршување на Буџетот на Општина 
Прилеп за 2014 година , ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’ бр.18/2013. 

 
член 2 

Во Одлуката за извршување на Буџетот на 
Општина Прилеп за 2014 година, се вршат измени  
во  членот 6, став 1, алинеите: 1, 4 и 5 се менуваат и 
гласат: 

- Вредноста на коефициентот за исплата на 
плата на Градоначалникот се утврдува на ниво од 
3,40.Појдовна основа за 1 (единица) коефициент 
изнесува 26.755,00 денари. 

- За државните службеници вредноста на 
бодот се утврдува на ниво од 76.8 денари.  

- Вредноста на коефициентот за исплата на 
плати за вработените согласно со одредбите од 
Законот за работни односи се утврдува во висина 
од 8.406,00 денари.   

 
 
 

 

член 3 
Примената на коригираните коефициенти 

за исплата на плати ќе се применуваат со исплата 
на платата за месец октомври 2014 година. 

 
член 4 

Оваа Одлука ќе се објави во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’, а стапува во сила со денот на 
објавувањето. 
 
Број  07 - 2406/5                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                             на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                       м-р Никола Димески 

 
 
          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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА 
ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО 

РАБОТЕЊЕ НА ЈП  ЗА ПУП  ПРИЛЕП  ЗА ПЕРИОДОТ  ОД 
01.07.2014 ДО 30.09.2014 ГОДИНА 

 
1. Одлуката за усвојување на Финансискиот 
Извештај за финансиското работење на ЈП  за ПУП  
Прилеп  за периодот  од 01.07.2014 до 30.09.2014 
година, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/5                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                       на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                      Марјан Ристески 
 

 

              Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 
1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија 
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) 
и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина 
Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина 
Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 
година,  донесе: 

 
О Д Л У К А 

за усвојување на Финансискиот Извештај 
за финансиското работење на ЈП  за ПУП  Прилеп 
за периодот од 01.07.2014 до 30.09.2014 година 
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член 1 
               Се усвојува Финансискиот Извештај за 
финансиското работење на ЈП за ПУП  Прилеп за 
периодот  од 01.07.2014 до 30.09.2014 година. 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈП за ПУП  Прилеп, 
Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 
објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 
Прилеп’’. 
 
Број  07 - 2406/6                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                            на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                      м-р Никола Димески 

  
                   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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА 
ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО 

РАБОТЕЊЕ НА ЈКП ,,ПАЗАРИ’’ ПРИЛЕП  ЗА ПЕРИОДОТ  
 ОД 01.07.2014 ДО 30.09.2014 ГОДИНА 

  
            1. Одлуката за усвојување на Финансискиот 
Извештај за финансиското работење на ЈКП 
,,Пазари’’ Прилеп  за периодот  од 01.07.2014 до 
30.09.2014 година, се објавува во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/6                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                        на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                      Марјан Ристески 

 
                Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 
1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија 
("Службен весник на Република Македонија"  
бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) 
и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина 
Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина 
Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 
година,  донесе: 

О Д Л У К А 
за усвојување на Финансискиот Извештај  

за финансиското работење на ЈКП ,,Пазари’’ Прилеп   
 за периодот од 01.07.2014 до 30.09.2014 година 

 
член 1 

               Се усвојува Финансискиот Извештај за 
финансиското работење на ЈКП ,,Пазари’’ Прилеп  
за периодот  од 01.07.2014 до 30.09.2014 година. 
 

член 2 
             Одлуката да се достави до ЈКП ,,Пазари’’ 
Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина 
Прилеп. 
 

      член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 
објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 
Прилеп’’. 
 
Број  07 - 2406/7                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                          на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                   м-р Никола Димески 
 
 

                   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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА 
ФИНАНСИСКИОТ  ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО 

РАБОТЕЊЕ НА ЈКП ,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА’’ 
ПРИЛЕП  ЗА ПЕРИОДОТ  ОД 01.07.2014 ДО 30.09.2014 

ГОДИНА 

 

              1. Одлуката за усвојување на Финансискиот 
Извештај за финансиското работење на ЈКП 
,,Водовод и канализација’’ Прилеп  за периодот  од 
01.07.2014 до 30.09.2014 година, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/7                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                       на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                      Марјан Ристески 

 
 

                    Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 
1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија 
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) 
и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина 
Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина 
Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 
година,  донесе: 

О Д Л У К А 
за усвојување на Финансискиот Извештај  

за финансиското работење на ЈКП ,,Водовод и 
канализација’’ Прилеп  за периодот од 

 
член 1 

               Се усвојува Финансискиот Извештај за 
финансиското работење на ЈКП ,,Водовод и 
канализација’’ Прилеп за периодот  од 01.07.2014 
до 30.09.2014 година. 
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член 2 
Одлуката да се достави до ЈКП ,,Водовод и 
канализација’’ Прилеп, Градоначалникот и 
архивата на Општина Прилеп. 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 
објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 
Прилеп’’. 
 
Број  07 - 2406/8                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                            на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                   м-р Никола Димески 

 
                   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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА 
ФИНАНСИСКИОТ  ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО 
РАБОТЕЊЕ НА ЈКП ,,КОМУНАЛЕЦ’’ -  ПРИЛЕП  ЗА 

ПЕРИОДОТ  ОД 01.07.2014 ДО 30.09.2014 ГОДИНА 

 
           1. Одлуката за усвојување на Финансискиот 
Извештај за финансиското работење на ЈКП 
,,Комуналец’’ Прилеп  за периодот  од 01.07.2014 
до 30.09.2014 година, се објавува во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 

 
  Број  08 - 2408/8                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                      на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                                    Марјан Ристески 

 

 

                 Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 
1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија 
("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 
40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/2012, 
119/2013, 41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 
32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен 
гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 
11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на 31.10.2014 година,  донесе: 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Финансискиот Извештај  

за финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец’’ 
Прилеп за периодот од 01.07.2014 до 30.09.2014 

година 
 

член 1 
                  Се усвојува Финансискиот Извештај за 
финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец’’ 
Прилеп  за периодот  од 01.07.2014 до 30.09.2014 
година. 

член 2 
                 Одлуката да се достави до ЈКП 
,,Комуналец’’ Прилеп , Градоначалникот и архивата 
на Општина Прилеп. 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 
објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 
Прилеп’’. 
 
Број  07 - 2406/9                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                        на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                 м-р Никола Димески 
 

 
         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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПОМОШ - СРЕДСТВА ЗА 

ИЗГРАДБАТА НА  ЦРКВА "СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН" 
ВО ПРИЛЕП 

 
1. Одлуката за доделување на помош - средства за 
изградбата на  Црква "Св. Пантелејмон" во Прилеп, 
се објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/9                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                       на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                                      Марјан Ристески 

 

 

                   Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и 
член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа 
(’’Службен весник на Република 
Македонија’’бр.5/2002), член 26 став 1 точка 33 
како и член 62 став 3 од Статутот на Општина 
Прилеп (’’Службен гласник на Општина Прилеп 
бр.6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина 
Прилеп на седницата, одржана на  31.10.2014 
година, донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за доделување на помош-средства за изградбата 

на  Црква "Св. Пантелејмон" во Прилеп 
 

 
Член 1 

                   Со оваа Одлука се доделуваат средства 
за изградбата на  Црква "Св. Пантелејмон" во 
Прилеп. 
Помошта  се состои од парични средства во висина 
од 300.000,00 денари. 
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Член 2 
 Средствата од член 1 став 2 на оваа Одлука 
се обезбедуваат од средствата во Потпрограма 
А00-Совет на Општината, ставка 464-Разни 
трансфери, од Подставка 464990-Други трансфери, 
предвидени во Буџетот на Општина Прилеп за 2014 
година.  

Член 3  
 Уплатата на средствата од член 1 на оваа 
Одлука да се изврши на жиро сметка на 
соодветната Црквата. 
  

Член 4 
 Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’. 
 
Број  07 - 2406/10                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                       на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                               м-р Никола Димески 

 
 
                   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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА УСВОЈУВАЊЕ 
НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПС - ОПШТА 

НАДЛЕЖНОСТ ПРИЛЕП ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ 
2014 ГОДИНА 

 
1. Заклучокот за усвојување на Извештајот за 
работата на ПС - Општа надлежност Прилеп во 
првото полугодие 2014 година, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/10                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
  31.10.2014 година                                        на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                      Марјан Ристески 

 
              Врз основа на член 36 став 1, точка 13 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 
на Република Македонија” бр. 5/2002), и член 26 
став 1 точка 36 од Статутот на Општина Прилеп 
(“Службен гласник на Општина Прилеп”бр.6/2003, 
4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на ден 31.10.2014 година,  
донесе: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Извештајот за работата на 

ПС-Општа надлежност Прилеп во првото полугодие  
2014 година 

 
           1. Се усвојува Извештајот за работата на ПС - 
Општа надлежност Прилеп во првото   полугодие 
од 2014 година.            

          2. Заклучокот ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”.  
         
Број  07 - 2406/11                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                             на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                      м-р Никола Димески 

 
 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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈКП ,,ВОДОВОД  
И КАНАЛИЗАЦИЈА’’ПРИЛЕП, БР.02-395/1-2 

ОД 13.10.2014 ГОДИНА 
 

1. Одлуката за давање согласност на Статутарната 
одлука за дополнување на Статутот на ЈКП 
,,Водовод и канализација’’Прилеп, бр.02-395/1-2 од 
13.10.2014 година, се објавува во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 
 

  Број  08 - 2408/11                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 
  31.10.2014 година                                         на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                        Марјан Ристески 

 
 

 

                 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 
1 точка 1 од Законот за јавни претпријатија 
("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 
40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 
119/2013, 41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 
46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен 
гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 
11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на 31.10.2014 година,  донесе: 
 

О Д Л У К А 
за давање согласност на Статутарната одлука 
 за измена и дополнување на Статутот на ЈКП 

,,Водовод и канализација’’ Прилеп, бр.02-395/1-2 
 од 13.10.2014 година  

 
член 1 

               Се дава согласност на Статутарната одлука 
за измена и дополнување на Статутот на ЈКП 
,,Водовод и канализација’’Прилеп, бр.02-395/1-2 од 
13.10.2014 година. 
 

член 2 
              Одлуката да се достави до ЈКП ,,Водовод и 
канализација’’Прилеп, Градоначалникот и архивата 
на Општина Прилеп. 
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член 3 
    Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 
на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 
Прилеп’’. 
Број  07 - 2406/12                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                            на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                     м-р Никола Димески 
 

            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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА ЈП ЗА ПУП-ПРИЛЕП, 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИКОТ НА УСЛУГИ ЗА 
ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКА И ДРУГА ТЕХНИЧКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЛС ОПШТИНА 

ПРИЛЕП, БР.03-535/3 ОД 21.10.2014 ГОДИНА 

 
            1. Одлуката за давање согласност на 
Одлуката на ЈП за ПУП-Прилеп, за дополнување на 
Ценовникот на услуги за изработка на 
урбанистичка и друга техничка документација за 
потребите на ЛС Општина Прилеп, бр.03-535/3 од 
21.10.2014 година, се објавува во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/12                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
  31.10.2014 година                                       на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                     Марјан Ристески 

 
 

             Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 
1 точка 5 од Законот за јавни претпријатија 
("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 
40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 
119/2013, 41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 
46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен 
гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 
11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на 31.10.2014 година,  донесе: 
 

О Д Л У К А 
за давање согласност на Одлуката на ЈП за ПУП 

Прилеп, за дополнување  на Ценовникот на услуги 
за изработка на урбанистичка и  друга техничка 

документација за потребите на ЛС Општина 
Прилеп, бр.03-535/3 од 21.10.2014 година 

 
член 1 

                     Се дава согласност на Одлуката на ЈП за 
ПУП Прилеп, за дополнување на Ценовникот на 
услуги за изработка на урбанистичка и друга 
техничка документација за потребите на ЛС 
Општина Прилеп, бр.03-535/3 од 21.10.2014 
година. 

член 2 
                     Одлуката да се достави до ЈП за ПУП 
Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина 
Прилеп. 

член 3 
                      Одлуката влегува во сила, осмиот ден 
од денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’. 
 
Број  07 - 2406/13                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                         на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                м-р Никола Димески 

 
 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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА НА ЈКП,, КОМУНАЛЕЦ’’- 

ПРИЛЕП ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА НА 
ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2015 ГОДИНА 

 
               1. Одлуката за давање согласност на 
Програмата на ЈКП,, Комуналец’’- Прилеп за 
одржување на јавна чистота на Општина Прилеп за 
2015 година, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/13                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                         на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                        Марјан Ристески 
 

 

                    Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 
1 точка 8 од Законот за јавните претпријатија 
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14)  
и член 26 став 1 точка 15 од Статутот на Општина 
Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина 
Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 
година,  донесе: 

О Д Л У К А  
за давање согласност на Програмата на ЈКП,, 
Комуналец’’- Прилеп за одржување на јавна 
чистота на Општина Прилеп за 2015 година 

 
     член 1 

Се дава согласност на  Програмата на ЈКП,, 
Комуналец’’- Прилеп за одржување на јавна 
чистота на Општина Прилеп за 2015 година. 
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член 2 
               Одлуката да се достави до ЈКП,, 
Комуналец’’- Прилеп, Градоначалникот и архивата 
на Општина Прилеп. 

член 3 
               Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’. 

 
Број  07 - 2406/14                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                            на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                     м-р Никола Димески 

 
           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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА НА ЈКП,, КОМУНАЛЕЦ’’- 
ПРИЛЕП ЗА РАБОТА НА ГРАДСКИ ГРОБИШТА И КАПЕЛА 

ЗА 2015 ГОДИНА 

 
1. Одлуката за давање согласност на Програмата на 
ЈКП,, Комуналец’’- Прилеп за работа на градски 
гробишта и капела за 2015 година, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 

 
  Број  08 - 2408/14                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                      на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                                    Марјан Ристески 

 

 
 

                  Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 
1 точка 8 од Законот за јавните претпријатија 
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.38/96,  6/2002,  40/2003,  49/2006,  22/2007, 
83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14)  
и член 26 став 1 точка 17 од Статутот на Општина 
Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина 
Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 
година,  донесе: 
 

О Д Л У К А  
за давање согласност на Програмата на ЈКП ,, 

Комуналец’’ - Прилеп за работа на градски 
гробишта и капела за 2015 година 

 
 

 член 1 
Се дава согласност на Програмата на ЈКП ,, 
Комуналец’’ Прилеп за работа на градски гробишта 
и капела за 2015 година.                                                                                                                 

член 2 
            Одлуката да се достави до ЈКП,, Комуналец’’ 
Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина 
Прилеп. 

член 3 
            Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’. 
 
Број  07 - 2406/15                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                        на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                               м-р Никола Димески 
 

 

           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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА НА  

ЈКП,, КОМУНАЛЕЦ’’- ПРИЛЕП ЗА ОДРЖУВАЊЕ 
И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ, ЗЕЛЕНИЛО, ПАРК-

ШУМИ И РЕКРЕАТИВНИ ПОВРШИНА НА ОПШТИНА 
ПРИЛЕП ЗА 2015 ГОДИНА 

 
  1. Одлуката за давање согласност на Програмата 
на ЈКП,, Комуналец’’- Прилеп за одржување и 
користење на паркови, зеленило, парк-шуми и 
рекреативни површина на Општина Прилеп за 2015 
година, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/15                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                        на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                                        Марјан Ристески 

 

 

            Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 
1 точка 8 од Законот за јавните претпријатија 
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) 
и член 26 став 1 точка 16 од Статутот на Општина 
Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина 
Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 
година,  донесе: 
 

О Д Л У К А  
за давање согласност на Програмата на ЈКП,, 

Комуналец’’-  Прилеп  за одржување и користење 
на паркови, зеленило, парк-шуми и рекреативни 

површина на Општина Прилеп  
за 2015 година 
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член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 
на ЈКП,, Комуналец’’- Прилеп за одржување и 
користење на паркови, зеленило, парк-шуми и 
рекреативни површина на Општина Прилеп за 2015 
година.          

член 2 
Одлуката да се достави до ЈКП,, Комуналец’’- 
Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина 
Прилеп. 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 
објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 
Прилеп’’. 
 
Број  07 - 2406/16                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                            на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                       м-р Никола Димески 

 
 
                   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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА НА ЈКП,, КОМУНАЛЕЦ’’- 
ПРИЛЕП ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА ТЕРИТОРИЈАТА 

НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2015 ГОДИНА 

 
             1. Одлуката за давање согласност на 
Програмата на ЈКП,, Комуналец’’- Прилеп за 
управување со отпад на територијата на Општина 
Прилеп за 2015 година, се објавува во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 

 
  Број  08 - 2408/16                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 
  31.10.2014 година                                        на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                     Марјан Ристески 

 
 

 

                Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 
1 точка 8 од Законот за јавните претпријатија 
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) 
и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина 
Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина 
Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 
година,  донесе: 
 

 

О Д Л У К А  
за давање согласност на Програмата на ЈКП,, 

Комуналец’’- Прилеп  за управување со отпад на 
територијата на Општина Прилеп  

за 2015 година 
 

член 1 
Се дава согласност на Програмата на ЈКП,, 
Комуналец’’- Прилеп за управување со отпад на 
територијата на Општина Прилеп за 2015 година.                                                                    

член 2 
Одлуката да се достави до ЈКП,, Комуналец’’- 
Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина 
Прилеп. 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 
објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 
Прилеп’’. 
 
Број  07 - 2406/17                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                         на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                 м-р Никола Димески 
 
 

                   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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА 
ЈОУДГ ,,НАША ИДНИНА’’ -ПРИЛЕП ЗА 2014/2015 ГОДИНА 

 

1. Одлуката за давање согласност на Годишната 
Програма за работа на ЈОУДГ ,,Наша иднина ’’-
Прилеп за 2014/2015 година, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 

 
  Број  08 - 2408/17                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                         на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                        Марјан Ристески 
 

 

                Врз основа на, член 36 став 1 точка 6 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 5/2002) и член 26 
став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 
и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на 31.10.2014 година,  донесе: 
 

О Д Л У К А  
за давање согласност на Годишната Програма за 

работа на  ЈОУДГ ,,Наша иднина ’’  Прилеп за 
2014/2015 година 
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     член 1 
                 Се дава согласност на Годишната 
Програма за работа на ЈОУДГ ,,Наша иднина ’’ 
Прилеп за 2014/2015 година. 
 

член 2 
                 Одлуката да се достави до ЈОУДГ ,,Наша 
иднина ’’-Прилеп, Градоначалникот и архивата на 
Општина Прилеп. 
 

член 3 
                 Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’. 
 
Број  07 - 2406/18                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                            на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                    м-р Никола Димески 

 
 
             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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
НА ЧЛЕН - ПРЕТСТАВНИК ОД СОВЕТОТ НА РОДИТЕЛИ НА 

ДЕЦА, ВО УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈОУДГ ,,НАША 
ИДНИНА’’-ПРИЛЕП 

 
1. Решението за именување на член-претставник од 
Советот на родители на деца, во Управниот одбор 
на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 

 
  Број  08 - 2408/18                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                    на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                  Марјан Ристески 
 

 

                     Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 
на РМ" бр. 5/2002), член 114 став 1 точка 6 од 
Законот за заштита на децата ("Службен весник на 
РМ" бр. 23/2013, 13/14, 44/14 и 144/14) и член 26 
став 1 точка 45 и член 65 од Статутот на Општина 
Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина 
Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 
година,  донесе: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување на член-претставник од Советот на 
родители на деца, во Управниот одбор на ЈОУДГ  

,,Наша иднина’’-Прилеп 
 

          1. За член-претставник од Советот на 

родители на деца во Управниот одбор на ЈОУДГ 

,,Наша иднина’’-Прилеп, се именува Јасмина 

Гаралоска. 

            2.    Мандатот на членот на Управниот одбор 

трае 4 години. 

              3.  Решението да се достави до 
именованата, ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп, 
Градоначалникот и Архивата на Општина Прилеп. 
     4. Решението влегува во сила, осмиот ден од 
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’. 
 
Број  07 - 2406/19                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                             на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                     м-р Никола Димески 
 

               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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИМЕТО НА 

ОПШТИНАТА  "ПРИЛЕП" ВО ИМЕТО НА РАКОМЕТЕН 
КЛУБ ’’ПРИЛЕП’’ ОД ПРИЛЕП 

 
1. Одлуката за давање согласност за користење на 
името на Општината  "Прилеп" во името на 
Ракометен клуб ’’Прилеп’’од Прилеп, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 

 
  Број  08 - 2408/19                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
  31.10.2014 година                                      на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                     Марјан Ристески 

 
 

                         Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член  
9 став 2 од Законот за здруженија и фондации 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
52/2010 и 135/2011) и член 26 став 1 точка 46 од 
Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на 
Општина Прилеп" бр.6/2003),  Советот на Општина 
Прилеп на седницата, одржана на ден донесе: 
 

О Д Л У К А 
за давање согласност за користење на името на 

Општината "Прилеп" во името на Ракометен клуб 
’’Прилеп’’ од Прилеп 

 
член 1 

       Со оваа Одлука се дава согласност 
Ракометен клуб ’’Прилеп’’ од Прилеп, да во името 
на Ракометниот клуб, го користи името на 
Општината "Прилеп" така што името на друштвото 
ќе биде Ракометен клуб ’’Прилеп’’од Прилеп. 
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член 2 
           Оваа Одлука да се достави до Ракометниот 
клуб, Градоначалникот и архивата на Општина 
Прилеп. 
 

член 3 
     Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’ 
 
Број  07 - 2406/20                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                         на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                 м-р Никола Димески 

 
 

           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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ7, УБ7.01, 

ПЛАНСКИ ОПФАТ "Б",, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП 
ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2012-2017 

 
           1.Одлуката за донесување на Детален 
урбанистички план за УЕ7, УБ7.01, планскиопфат 
"Б",, ко Прилеп, Општина Прилеп плански период 
2012-2017, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/20                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
  31.10.2014 година                                         на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                      Марјан Ристески 
 

 

 

                 Врз основа на чл.26 ст.4 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник 
на РМ" бр.51/05, 137/2007, 91/09, 124/10, 18/11 , 
53/11, 144/12, 70/13, 163/13  и 42/14), 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 ("Службен гласник 
на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 
11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на 31.10.2014 година,  донесе: 
 

ОДЛУКА 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН ЗА УЕ7,  УБ7.01, плански опфат "Б",, КО ПРИЛЕП, 

Општина Прилеп ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2012-2017 

 
чл 1 

 Се донесува Детален урбанистички план за 
УЕ 7, УБ 7.01,"Б", КО ПРИЛЕП, Општина Прилеп, 
плански период 2012-2017, (во понатамошниот 
текст: планот). 
 

Планскиот опфат го дефинираат следните граници: 
• Од запад по осовината на ул.,,Кузман 
Јосифоски,, почнувајќи од пресечната точка 1, во 
должина  од 107,82м до пресечна точка 7, 

• Од север по осовината на ул.,,Оцка 
Михајлоски,, почнувајќи од пресечна точка 8 во 
должина од 150,40м до пресечна точка 12 , 

• Од исток по осовината на ул.,,Круме 
Јаскоски,,  почнувајќи од пресечната точка 12, во 
должина од 128,38м до пресечната точка 14, 

• Од  југ по осовината на ул.,,Ленин,, 
почнувајќи од пресечна точка 14, во должина од 
124,32м  до појдовна  пресечна точка  1; 

Површината на планскиот опфат 
заУЕ7,УБ7.01,плански опфат,,Б,,, изнесува 1,369ха 
сметано по горе споменатите граници. 

чл.2 
Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните 
прилози: 
-Согласност од МТВ за УЕ 7, УБ 7.01, плански опфат 
"Б", КО ПРИЛЕП, Општина Прилеп плански период 
2012 – 2017собр. 14-12277/2 од 19.09.2014 г 
-Предлог Детален урбанистички план за Детален 
урбанистички план за УЕ 7,  УБ 7.01 ,плански опфат 
,,Б,, , КО Прилеп плански период 2012 – 2017 , 
сотех.бр. 10/11 од јули 2012 година изработен од  
,,СТИЛ ПРОЕКТ,, ДООЕЛ од Прилеп 
-Програма за измена и дополнување на 
Програмата за донесување на урбанистички 
планови територијата на општина Прилеп за 
2011година бр.07-1568/21 од 22.08.2012 г 
-Извештај за извршена стручна ревизија тех.бр.06-
06/12 од 06.02.2012 г изработена од,,УРБАН 
ПРОЕКТ,, ДООЕЛ-Прилеп. 
-Одговор на забелешките од стручната ревизија 
техн.бр.2-10/11 од февруари 2012 г. од 
изработувачот на планот 
-Решение за формирање на стручна комисија 
бр.08-329/1 од 09.02.2012 г. 
-Стручно мислење бр.03-339/2 од 24.02.2012 
година од Комисијата за давање на мислење по 
Нацрт плановите во Општина Прилеп 
-Одговор на мислење бр.3-10/ од март 2012 г 
-Одлука за утврдување на Нацрт план бр.07-
1045/11 од 27.04.2012 година 
-Одлука за организирање на Јавна презентација и 
јавна анкета бр.08-1137/1 од 09.05.2012  
-Соопштение бр. 03-1137/2 од 09.05.2012 година 
објавено во весниците ,,Вечер ,, и ,,Капитал ,, . 
-Известување бр.09-29/7 од 07.05.2012 год. 
 -Список на присутни лица на јавната презентација 
-Решение за формирање на стручна комисија 
бр.08-1803/1 од 22.09.2011г. 
 -Записник од јавна презентација бр.09-16/ 9 од 
11.07.2012 год 
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 -Извештај од Јавна презентација и Јавна анкета 
бр.09 –16/ 10   од 17.07.2012 година 
-Известување за постапување по извештајот од 
јавната презентација и јавната анкета бр.09-16/ 11   
од 17.07.2012 год. 
  -Одлука за неспроведувње на стратегиска оцена 
- Мислење од Министерство за животна средина и 
просторно планирање 
-Извештај од комисија бр.09 – 124/2  од 22.02.2014 
година 
- Согласност од ЕВН – КЕЦ Прилеп бр.27-1087/2 од 
18.05.2012 г. 
 - Мислење бр.03-275/2 од 17.05.2012 година од 
ЈКП,,Водовод и канализација,, од Прилеп 
- Согласност од Дирекција за заштита и спасување- 
Прилеп бр.10-144/2 од 04.04.2014 г. 
СОДРЖИНА 

ОПШТДЕЛ 
1. НАСЛОВНА СТРАНА 
2. СОДРЖИНА 
3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ФИРМАТА 
4. ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ 
5. ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПЛАНЕРОТ И СОРАБОТНИЦИТЕ 
6. ПЛАНСКА ПРОГРАМА 
 7. ПИСМА ОД ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
 8. ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА АЖУРИРАНА ПОДЛОГА 
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 01-13 
  А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
 
  1. ВОВЕД 
  2. ГЕОГРАФСКИ И ГЕОДЕТСКИ ПОДАТОЦИ ЗА                            
       ПРОСТОРОТ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 
  3. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ во 
      ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 
 4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНИТЕЛИ 
     - природни фактори 
     - сеизмика на просторот 
     - климатски услови 
     - културно наследство 
 5. ПОДАТОЦИ ЗАСОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И 
ЧИНИТЕЛИ 
     - инвентаризација на постоен градежен фонд 
     - инвентаризација на постојна комунална 
инфраструктура 
6. АНАЛИЗА НА СТЕПЕНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
    ПОСТОЈНИОТ ПЛАН СО МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ 
   - степен на реализација 
   - извод од постоен ГУП и ДУП 
   - програмска задача 
   - концепт за просторен развој 
Б. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОСТОЈНАТА 
СОСТОЈБА 
В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
 Микролокација-ситуација--------------------м = 1: 
10000 
 изводо д ГУП  - ПРИЛЕП --------------------  м = 1:  
5000 
 намена и сообраќај 

 извод од ДУП -за УАЕ бр.10-дел,------- м = 1: 1000 
 ажурирана геодетска подлога------------м = 1:  500      
 инвентаризација и снимање на постоен 
 градежен фонд, инфраструктура и вкупна 
 физичка супраструктур----------------------м = 1: 500 
 инвентаризација и снимка на бесправно 
 изградени градби-----------------------------м = 1: 500         
 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
1.  ВОВЕД 
2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ 
РЕШЕНИЈА 
    ЗА ИЗГРАДБА И НАМЕНА НА ГРАДЕЖНОТО 
    ЗЕМЈИШТЕ И ОБЈЕКТИТЕ 
    - групи на класи на намени 
    - парцелација и регулација 
    - површини за градба и висински план 
 3.  ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ 
РЕШЕНИЈА 
        ЗА СООБРАЌАЈНА И КОМУНАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 
     - примарна и секундарна сообраќајна мрежа 
     - нивелациско решение 
     - хидротехничка инфраструктура 
     - електроенергетика 
 4.  ОСТАНАТО 
     - делумно обработени барања 
     - економско образложение 
 5.  МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 
      - мерки за заштита на животната средина 
      - мерки за заштита на природата 
      - мерки за заштита на културното наследство 
      - мерки за заштита од пожар и други природни 
и   технички непогоди 
      - мерки за заштита и спасување 
 6.  УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА 
      ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ ВО ПЛАНСКИОТ 
ОПФАТ 
      - општи услови 
      - посебни услови 
Б. НУМЕРИЧКИ И БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА 
ПЛАНИРАНИОТ РАЗВОЈ 
В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
1.  РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН И ПЛАН НА ПОВРШИНИ ЗА 
ГРАДЕЊЕ---------------------------------------------м =1: 1000 
 2.  СООБРАЌАЕН ПЛАН ИНИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН И 
ПЛАН НА ЗЕЛЕНИЛО----------------------------- м =1: 1000 
 3.  ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН-----------------м =1: 1000 
 водовод 
 канализација 
 електрика 
 птт 
4.  СИНТЕЗЕН ПЛАН НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА------ 
----------------------------------------------------------м =1: 1000 
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чл.5 
 Советот на општина Прилеп е должен во 
рокод 30 дена од донесувањето на Планот да 
обезбеди картирање на Планот на хамер и 
лиастралон. Картираните подлоги се предаваат на 
Државниот Завод за геодетски работи на чување и 
користење, како подлоги за издавање на 
нумерички податоци. 

Чл.6 
 Планот ќе го спроведува надлежниот орган 
на Општина Прилеп. 

Чл.7 
 Оваа Одлука со заверен примерок од 
Планот се доставува до Органот на државната 
управа надлежен за вршење на работите од 
областа на уредување на просторот. 

Чл.8 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во Службен гласник на 
Општина Прилеп. 
 
Број  07 - 2406/21                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                          на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                     м-р Никола Димески 

 
 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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ДОНЕСУВАЊЕ НА  ДЕТАЛЕН 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ7,  УБ7.02, 
ПЛАНСКИОПФАТ "3", КО ПРИЛЕП, 

ОПШТИНА ПРИЛЕП, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 
 2013-2018 

 

           1. Одлуката за донесување на  Детален 
урбанистички план за УЕ7,  УБ7.02, планскиопфат 
"3", КО Прилеп, Општина Прилеп, плански период 
2013-2018, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/21                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
  31.10.2014 година                                         на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                       Марјан Ристески 

 
 

                    Врз основа на чл.26 ст.4  од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање ("Сл.весник 
на РМ"бр.51/05, 137/2007, 91/09, 124/10, 18/11 , 
53/11, 144/12, 70/13, 163/13 и 42/14), чл.22 ст.1, т.1 
и чл.36 од Законот за локална самоуправа 
("Сл.весникнаРМ"бр.5/02) ичл.14 ст.1 т.1 ичл.26 од 
Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на 
Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), 
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана 
на 31.10.2014 година,  донесе: 
 

ОДЛУКА 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА 
УЕ7,  УБ7.02, планскиопфат "3",, КО ПРИЛЕП, Општина 

Прилеп ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2013-2018 

 
Чл.1 

Се донесува Детален урбанистички план за УЕ 7, УБ 
7.02, "3",КО ПРИЛЕП, Општина Прилеп, плански 
период 2012-2017, (во понатамошниот текст: 
планот). 
           Планскиот опфат го дефинираат следните 
граници: 
- Северо-источната  страна е дефинирана со 
осовината на собирна улица ,С1-„ Димо 
Нареднико", како дел од примарна  улична мрежа 
по ГУП, во должина од 152 м';   

- Од Северозападната страна е дефинирана со 
осовината на улица дефинирана со претходен ДУП, 
ул. „ Ленин", со должина од 135м',    

- Југозападната страна е дефинирана со осовината 
на улица дефинирана со претходен ДУП , ул.„ Ристе 
Секирчанец ", во должина од 170 м';  

- Југоисточната страна е дефинирана со осовината 
на улица дефинирана со претходен ДУП , ул.„ Сотка 
Џигиџик ", во должина од 146м';  

Површината на планскиот опфат за УЕ7,УБ7.02, 
плански опфат,,3,,, изнесува 2.18ха сметано по 
гореспоменатите граници. 

Чл.2 
Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните 
прилози: 
-Согласност од МТВ за УЕ 7, УБ 7.02, плански опфат 

"3",КОПРИЛЕП, Општина Прилеп плански период 

2013 – 2018 собр. 14-13460/2 од 01.10.2014 г 

-Предлог Детален урбанистички план за УЕ7, 
УБ7,02, плански опфат ,,3,, КО Прилеп плански 
период 2012 - 2017, сотех.бр. 102/12  од мај 2013 
година изработен од ЈП за ПУП од Прилеп, 
-Извештај за извршена стручна ревизија тех.бр.29-
06/12 од декември 2012 год изработена од,,УРБАН 
ПРОЕКТ,,ДОО - Прилеп. 
-Одговор на забелешките од стручната ревизија 
техн.бр.102-а/12 од изработувачот на планот 
-Решение за формирање на стручна комисија бр. 
03-1803/1 од 22.09.2011 г. 
-Стручно мислење бр.03-321/3 од 24.01.2013 
година од Комисијата за давање на мислење по 
Нацрт плановите во Општина Прилеп 
-Одговор на мислење бр.102-б/13 г 
-Одлука за утврдување на Нацрт план бр.07-436/66 
од 31.01.2013 година 
-Одлука з аорганизирање на Јавна презентација и 
јавна анкета бр. 08-755/1 од 11.03.2013   
-Соопштение бр. 03-755/1 од 11.03.2013  година 
објавено во весниците 
,,НОВА МАКЕДОНИЈА ,, и ,,УТРИНСКИ ВЕСНИК ,, . 
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-Известување бр.09-97/   од 15.03.2013 год. 
- Список на присутни лица на јавната презентација 
-Решение за формирање на стручна комисија 
бр.08-1083/1 од 22.09.2011г. 
-Записник од јавна презентација бр.09-388/  од 
28.03.2013 год 
-Извештај од Јавна презентација и Јавна анкета 
бр.09 – 97/  од 02.04.2013 год 
-Известување за постапување по извештајот од 
јавната презентација и јавната анкета бр.09-97/  од 
10.04.2013 год. 
-Мислење од ЈКП,,Водовод и Канализација,, од 
Прилеп 
- Согласност од ЕВН – КЕЦ Прилеп бр.27-739/2 од 
02.04.2013 г. 
- Мислење од Министерството за култура 
- Согласност од Дирекција за заштита и спасување- 
Прилеп 
-Одлука за неспроведување на СЕА 
- Мислење по Извештај за стратегиска оцена на 
животната средина 
-Мислење од Министерство за животна средина и 
просторно планирање 
 
СОДРЖИНА 
ОПШТДЕЛ 
1. НАСЛОВНА СТРАНА 
2. СОДРЖИНА 
3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ФИРМАТА 
4. ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ 
5. ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПЛАНЕРОТ И СОРАБОТНИЦИТЕ 
6. ПЛАНСКА ПРОГРАМА 
7. ПИСМА ОД ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
8. ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА АЖУРИРАНА ПОДЛОГА 
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 01-13 
А. ТЕКСТУАЛЕНДЕЛ 
1. ВОВЕД 
2. ГЕОГРАФСКИ И ГЕОДЕТСКИ ПОДАТОЦИ ЗА 
ПРОСТОРОТ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 
3. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО 
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 
4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНИТЕЛИ 
- природни фактори 
- сеизмика на просторот 
    - климатски услови 
    - културно наследство 
5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И 
ЧИНИТЕЛИ 
    - инвентаризација на постоен градежен фонд 
   - инвентаризација на постојна комунална 
инфраструктура 
6. АНАЛИЗА НА СТЕПЕНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ПОСТОЈНИОТ ПЛАН СО МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ 
     - степен на реализација 
     - извод од постоен ГУП и ДУП 
     - програмска задача 
    - концепт за просторен развој 

Б. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОСТОЈНАТА 
СОСТОЈБА 
В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

 Микролокација - ситуација---------------------м = 1: 
10000 

 изводо д ГУП  - ПРИЛЕП ------------------------  м = 1:  
5000 

 намена и сообраќај 
 извод од ДУП -за УАЕ бр.10-дел,----------- м = 1: 1000 
 ажурирана геодетска подлога-------------- м = 1:  1000 

 и
инвентаризација и снимање на постоен градежен 
фонд, инфраструктура и вкупна физичка 
супраструктура  --------------------------------   м = 1: 1000 
 и
инвентаризација и снимка на бесправно изградени 
градби  ----------------------------------------------м = 1: 1000 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
1.  ВОВЕД 
2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ 
РЕШЕНИЈА ЗА ИЗГРАДБА И НАМЕНА НА                     
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ И ОБЈЕКТИТЕ 
   - групи на класи на намени 
   - парцелација и регулација 
   - површини за градба и висински план 
 3.  ОПИС ИО БРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ 
РЕШЕНИЈА ЗА СООБРАЌАЈНА И КОМУНАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 
    - примарна и секундарна сообраќајна мрежа 
    - нивелациско решение 
    - хидротехничка инфраструктура 
    - електроенергетика 
 4.  ОСТАНАТО 
    - делумно обработени барања 
    - економско образложение 
5.  МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 
    - мерки за заштита на животната средина 
    - мерки за заштита на природата 
    - мерки за заштита на културното наследство 
    - мерки за заштита од пожар и други природни и 
технички непогоди 
    - мерки за заштита и спасување 
6.  УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 
      - општи услови 
      - посебни услови 
Б. НУМЕРИЧКИ И БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА 
ПЛАНИРАНИОТ РАЗВОЈ 
В. ГРАФИЧКИПРИЛОЗИ 
1.  РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН И ПЛАН НА ПОВРШИНИ ЗА 
ГРАДЕЊЕ---------------------------------------------м =1: 1000 
 2.  СООБРАЌАЕН ПЛАН И НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН И 
ПЛАН НА ЗЕЛЕНИЛО-----------------------------м =1: 1000 
 3.  ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН-----------------м =1: 1000  
- водовод 
- канализација 
- електрика 
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- птт 
 
4.  СИНТЕЗЕН ПЛАН НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА--------
--------------------------------------------------------- м =1: 1000 

Чл.3 
Планот се заверува во 7 (седум) примероци, од 
кои: еден се чува во архивата на Советот, еден кај 
органот што го спроведува, еден во надлежниот 
државен архив, еден примерок се доставува до 
Органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на уредување на просторот, 
еден примерок се доставува до Државниот 
инспекторат за градежништво и урбанизам, еден 
примерок се доставува до Државнио тзавод за 
геодетски работи и еден примерок се изложува кај 
донесувачот на Планот, заради достапностна 
јавноста. 
Заверката со потпис и печат ќе ја изврши 
претседателот на Советот на ОпштинаПрилеп. 

Чл.4 
Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од 
јавната презентација и јавната анкета, со 
образложение за прифатените и неприфатените 
забелешки, изработен од стручна комисија 
формирана од градоначалникот на Општината. 
 

Чл.5 
             Советот на општина Прилеп е должен во рок 
од 30 дена од донесувањето на Планот да 
обезбеди картирање на Планот на хамер или 
астралон. Картираните подлоги се предаваат на 
Државниот Завод за геодетски работи на чување и 
користење, како подлоги за издавање на 
нумерички податоци. 

Чл.6 
             Планот ќе го спроведува надлежниот орган 
на општина Прилеп. 

Чл.7 
       Оваа Одлука со заверен примерок од Планот се 
доставува до Органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на 
уредување на просторот. Оваа Одлука со заверен примерок од Планот се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот. 
 

Чл.8 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во Службен гласник на 
ОпштинаПрилеп. 
 
Број  07 - 2406/22                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                           на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                   м-р Никола Димески 

 
           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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ9,  УБ9.02, 

ПЛАНСКИОПФАТ "2", КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП, 
ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2013-2018 

 
1. Одлуката за донесување на Детален 
урбанистички план за УЕ9,  УБ9.02, планскиопфат 
"2",, Ко Прилеп, Општина Прилеп, плански период 
2013-2018, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/22                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                        на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                                      Марјан Ристески 

 
                 Врз основа на чл.26,ст.4 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник 
на РМ"бр.51/05, 137/2007, 91/09, 124/10, 18/11 , 
53/11, 144/12, 70/13, 163/13  и 42/14), 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 31.10.2014 
година,   донесе: 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАН ЗА УЕ 9,  УБ 9.02, ПЛАНСКИ ОПФАТ "2",, КО 
ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП ПЛАНСКИ ПЕРИОД  

2013-2018 
 

Чл.1 
                 Се  донесува Детален урбанистички план 
за   УЕ 9, УБ 9.02,"2", КО ПРИЛЕП,  Општина Прилеп, 
плански период 2013-2018, (во понатамошниот 
текст: планот). 
                Планскиот опфат го дефинираат следните  
граници: 
- Од север се граничи со: улица „Стеван Димески“ 

- Од југ се граничи со: улица „Борка Левата“ 

- Од исток се граничи со: интегрирана сообраќајна 
површина   

- Од запад  се граничи со: улица „Сотка Георгиоски“ 

Површината на планскиот опфат за УЕ 9, УБ 9.02, 
плански опфат,,2,,, изнесува 0.18 ха  сметано по 
гореспоменатите граници. 

Чл.2 
                Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи 
следните прилози: 
               -Согласност од МТВ за УЕ 9, УБ 9.02, 

плански опфат "2", КО ПРИЛЕП,  Општина Прилеп 

плански период 2013 – 2018  со бр. 14-12271/2 од 

18.09.2014 г 
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             -Предлог Детален урбанистички план за  УЕ 9 

, УБ 9,02 , плански опфат ,,2,, КО Прилеп  плански 

период 2013 -– 2018 , со тех.бр. 16/13  од  август 

2014 година изработен од ,,ПЕРКАН ПРОЕКТ, 

ДООЕЛ -  Прилеп, 

             -Извештај за извршена стручна ревизија 

тех.бр.062/13 од август 2013 год   изработена од ЈП 

за ПУП - Прилеп. 

             -Одговор на забелешките од стручната 

ревизија техн. бр.07-293/1 - 15.08.2013г од 

изработувачот на планот 

             -Решение за формирање на стручна 

комисија  бр. 03-329/1 од 09.02.2012 г. 

             -Стручно мислење бр. 03-1521/8 од 

07.10.2013 година од Комисијата за давање на 

мислење по Нацрт плановите  во Општина Прилеп 

             -Одлука за утврдување на Нацрт план  бр.07-

2595/11 од 29.10.2013 година 

           -Одлука за организирање на Јавна 

презентација и јавна анкета бр. 08-2786/1 од 

19.11.2013 г -Соопштение  бр. 03-2786/1 од 

19.11.2013  година објавено во весниците 

,,ВЕСТ ,, и ,,УТРИНСКИ ВЕСНИК ,, . 

           -Известување бр.09-323/    од 21.11.2013 год. 

           - Список на присутни  лица на јавната 

презентација 

           -Решение за формирање на стручна комисија 

бр.08-1083/1 од 22.09.2011г. 

           -Записник од јавна презентација бр.09-323/  

од 03.12.2013 год 

           -Извештај од  Јавна презентација и Јавна 

анкета бр.09 – 323/  од 16.12.2013 год 

            -Известување за постапување по извештајот 

од јавната презентација и  јавната анкета бр.09-97/   

од 30.12.2013 год. 

           -Мислење бр.03-561/2 од 04.12.2013 година 

од ЈКП ,,Водовод И Канализација,, од Прилеп 

           - Согласност од ЕВН – КЕЦ Прилеп бр.27-

2193/2 од 04.12.2013 г. 

           -Одлука за неспроведување на СЕА 

           -Мислење од Министерство за животна 

средина и просторно планирање 

           -Геодетски елаборат 

 СОДРЖИНА 
             ОПШТ ДЕЛ                  
   1. НАСЛОВНА  СТРАНА 
   2. СОДРЖИНА 
   3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ФИРМАТА 
   4. ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ 
   5. ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПЛАНЕРОТ И  
СОРАБОТНИЦИТЕ 
   6. ПЛАНСКА ПРОГРАМА 

   7. ПИСМА ОД ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
   8. ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА АЖУРИРАНА 
ПОДЛОГА 
            ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 01-13 
            А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
            1. ВОВЕД 
            2. ГЕОГРАФСКИ И ГЕОДЕТСКИ ПОДАТОЦИ ЗА 
            ПРОСТОРОТ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 
           3. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА 
ПРОСТОРОТ  во   
            ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 
            4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНИТЕЛИ 
            - природни фактори 
            - сеизмика на просторот 
            - климатски  услови 
            - културно наследство    
            5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И 
ЧИНИТЕЛИ 
            - инвентаризација на постоен градежен фонд 
            - инвентаризација на постојна комунална 
инфраструктура 
             6. АНАЛИЗА НА СТЕПЕНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА 
НА  ПОСТОЈНИОТ ПЛАН СО МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ 
             - степен на реализација   
             - извод од постоен    ГУП  и  ДУП 
             - програмска  задача 
             - концепт  за просторен развој 
             Б. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА     
                 ПОСТОЈНАТА СОСТОЈБА 
             В. ГРАФИЧКИ  ПРИЛОЗИ 
 Микролокација - ситуација-------------м = 1: 10000 
 извод од ГУП  - ПРИЛЕП -----------------м = 1:  5000 
 намена  и сообраќај 
 извод од ДУП -за УАЕ бр.10-дел,------м = 1: 1000 
 ажурирана геодетска подлога----------м = 1:  500      
 инвентаризација и снимање на постоен 
 градежен фонд, инфраструктура и вкупна 
 физичка супраструктура  -------------------м = 1: 500 
 инвентаризација и снимка на бесправно 
 изградени градб-------------------------------м = 1: 500         
            ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
            А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
            1.  ВОВЕД 
            2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ 
РЕШЕНИЈА 
                ЗА ИЗГРАДБА И НАМЕНА НА ГРАДЕЖНОТО 
                ЗЕМЈИШТЕ И ОБЈЕКТИТЕ    
              - групи на класи на намени 
              - парцелација и регулација 
              - површини за градба и висински план 
            3.  ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ 
РЕШЕНИЈА 
                 ЗА СООБРАЌАЈНА  И  КОМУНАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 
              - примарна и секундарна  сообраќајна  
мрежа 
              - нивелациско решение 
              - хидротехничка инфраструктура 
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              - електроенергетика 
           4.  ОСТАНАТО   
              - делумно обработени  барања 
              - економско образложение 
           5.  МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 
              - мерки за заштита на животната средина 
              - мерки за заштита на природата 

 - мерки за заштита на културното      
   наследство 

              - мерки за заштита од пожар и други 
                природни и технички непогоди 
              - мерки за заштита и спасување 
            6.УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ  И                  
               КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ  
               ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 
         - општи   услови 
         - посебни   услови 
  Б. НУМЕРИЧКИ  И БИЛАНСНИ  ПОКАЗАТЕЛИ  НА    
      ПЛАНИРАНИОТ РАЗВОЈ                                                   
  В. ГРАФИЧКИ  ПРИЛОЗИ  
  1.  РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН И ПЛАН НА ПОВРШИНИ 
ЗА ГРАДЕЊЕ--------------------------------------  м =1: 1000 
  2.  СООБРАЌАЕН ПЛАН И НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН И 
ПЛАН НА ЗЕЛЕНИЛО--------------------------- м =1: 1000 
 3.ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН------------------м =1: 1000 
 водовод 
 канализација 
 електрика 
 птт     
4.  СИНТЕЗЕН ПЛАН НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА--------
---------------------------------------------------------м =1: 1000 

 
Чл.3 

             Планот се заверува во 7 (седум) примероци, 
од кои: еден се чува во архивата на Советот, еден 
кај органот што го спроведува, еден во надлежниот 
државен архив, еден примерок се доставува до 
Органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на уредување на просторот, 
еден примерок се доставува до Државниот 
инспекторат за градежништво и урбанизам, еден 
примерок се доставува до Државниот завод за 
геодетски работи и еден примерок се изложува кај  
донесувачот на Планот, заради достапност на 
јавноста.    
       Заверката со потпис и печат ќе ја изврши 
претседателот на Советот на општина Прилеп. 

 
Чл.4 

                Составен дел на оваа Одлука е Извештајот 
од јавната презентација и јавната анкета, со 
образложение за прифатените и неприфатените 
забелешки, изработен од стручна комисија 
формирана од  градоначалникот на Општината. 

Чл.5 
                Советот на општина Прилеп е должен во 
рок од 30 дена од донесувањето на Планот да 
обезбеди картирање на Планот на хамер или 

астралон. Картираните подлоги се предаваат на 
Државниот                 
                Завод за геодетски работи на чување и 
користење, како подлоги за издавање на 
нумерички податоци. 

Чл.6 
                Планот ќе го спроведува надлежниот орган 
на општина Прилеп. 

 
Чл.7 

                Оваа Одлука со заверен примерок од 
Планот се доставува до Органот на државната 
управа надлежен за вршење на работите од 
областа на уредување на просторот. 
 

Чл.8 
               Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во Службен гласник на 
Општина Прилеп. 
 
Број  07 - 2406/23                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                             на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                      м-р Никола Димески 

 
 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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ 
НА ДЕТАЛЕН  УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ10, УБ 10.01, 
ПЛАНСКИ ОПФАТ "5", КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП, 

ПЛАНСКИПЕРИОД 2012-2017 

 
1. Одлукатата за донесување на Детален 
урбанистички план за УЕ10, УБ 10.01, плански опфат 
"5" ,КО Прилеп, Општина Прилеп, планскипериод 
2012-2017, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 

 
  Број  08 - 2408/23                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                         на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                                       Марјан Ристески 

 
 
                  Врз основа на чл.26,ст.4 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник 
на РМ"бр.51/05, 137/2007, 91/09, 124/10, 18/11 , 
53/11, 144/12, 70/13, 163/13  и 42/14), чл.22 ст.1, т.1 
и чл.36 од Законот за локална самоуправа 
("Сл.весникнаРМ"бр.5/02) ичл.14 ст.1 т.1 ичл.26 од 
Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на 
Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), 
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана 
на 31.10.2014 година,  донесе: 
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О Д Л У К А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАН ЗАУЕ10,  УБ10.01, ПЛАНСКИ ОПФАТ "5",, КО 
ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП ПЛАНСКИ ПЕРИОД 

2012-2017 
 

Чл.1 
                Се донесува Детален урбанистички план за 
УЕ 10, УБ 10.01,"5",КО ПРИЛЕП, Општина Прилеп, 
плански пери од 2012-2017, (во понатамошниот 
текст: планот). 
Планскиот опфат го дефинираат следните граници: 
 од запад со осовина на ул. "Борис Кидрич" 
 од северната страна до пристап кон јавен 
паркинг  
од источната страна по осовина на новопланирана 
пристапна улица од постојниот ДУП  
 од југоисточната страна по осовина на постоен 
крак од ул. "Борис Кидрич" 
Површината на планскиот опфат за УЕ 10, УБ 10.01, 
плански опфат,,5,,, изнесува 0,265 ха сметано по 
гореспоменатите граници. 

Чл.2 
 Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните 
прилози: 
-Согласност од МТВ за УЕ 10, УБ 10.01, плански 
опфат "5",КОПРИЛЕП, ОпштинаПрилеп плански 
период 2012 – 2017 год. со бр. 14-12275/2 од 
18.09.2014 г 
 
-Предлог Детален урбанистички план за УЕ 10 УБ 
10.01, плански опфат ,,5,,-Измена и дополнување,  
КО Прилеп плански период 2012 – 2017 , со 
тех.бр.У-32-1/13 од септември 2013 година 
изработен од  ,,ИЗОФАС,, ДОО од Прилеп. 
-Програма за изработка на детални планови на 
територијата на Општина Прилеп за 2012  
-Извештај за извршена стручна ревизија 
тех.бр.14/13 одјануари  2013год изработена од 
,,СТИЛ ПРОЕКТ,,ДООЕЛ-Прилеп. 
-Одговор на забелешките од стручната ревизија од 
изработувачот на планот 
-Решение заформирање на стручна комисија бр.08-
329/1 од 09.02.2012 г. 
                -Стручно мислењебр.03-520/3 од 
06.02.2013 година од Комисијата за давање на 
мислење по Нацрт плановите во ОпштинаПрилеп. 
-Одлука за утврдување на Нацрт план бр.08-1838/1 
од 19.07.2013 година. 
-Одлука за неспроведување на стратеги скапоцена 
бр. 08-1838/3 од 25.11.2013 г 
-Мислење по Извештајот за стратегиска оцена на 
животна средина бр. 08-2743/4 од 09.04.2011 г 
-Одлука за организирање на Јавна презентација и 
јавна анкетабр.08-1838/1 од 19.07.2013  
-Соопштение бр. 03-1838/2 од 19.07.2013 година 
објавено во весниците: 
,,Вест ,, и ,,Утринскивесник ,, . 

-Известување бр.09-125/3 од 01.08.2013 год. 
 -Список на присутни лица на јавната презентација 
-Решение за формирање на стручна комисија 
бр.08-1803/1 од 22.09.2011г. 
 -Записник од јавна презентација бр.09-125/5 од 
12.08.2013 год 
-Решение за формирање на стручна комисија 
бр.08-1803/1 од 22.09.2011г. 
 -Извештај од Јавна презентација и Јавна 
анкетабр.09 –125/7  од 04.09.2013 година. 
-Извештај за постапување по извештајот бр.09-
125/8 од 09.09.2013 г 
-Одлука за неспроведување на СЕА 
-Известување од Министерство з животна средина 
и просторно планирање 
-Мислење од ЕВН – КЕЦ Прилеп бр.27-1559/2 од 
19.08.2013 г. 
 
СОДРЖИНА 
ОПШТДЕЛ 
1. НАСЛОВНА СТРАНА 
2. СОДРЖИНА 
3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ФИРМАТА 
4. ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ 
5. ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПЛАНЕРОТ И СОРАБОТНИЦИТЕ 
6. ПЛАНСКА ПРОГРАМА 
7. ПИСМА ОД ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
8. ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА АЖУРИРАНА ПОДЛОГА 
ДОКУМЕНТАЦИОНАОСНОВА 01-13 
А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
1. ВОВЕД 
2.ГЕОГРАФСКИ И ГЕОДЕТСКИ ПОДАТОЦИ ЗА 
ПРОСТОРОТ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 
3.ИСТОРИЈАТНАПЛАНИРАЊЕНАПРОСТОРОТ ВО 
ПЛАНСКИО ТОПФАТ 
4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНИТЕЛИ 
 - природни фактори 
 - сеизмика на просторот 
 - климатски услови 
 - културно наследство 
5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И 
ЧИНИТЕЛИ 
 - инвентаризација на постоен градежен фонд 
 - инвентаризација на постојна комунална 
инфраструктура 
6. АНАЛИЗА НА СТЕПЕНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ПОСТОЈНИОТ ПЛАН СО МОЖНОСТ И ЗА РАЗВОЈ 
- степен на реализација 
- извод од постоен ГУП и ДУП 
- програмска задача 
- концепт за просторен развој 
Б. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОСТОЈНАТА 
СОСТОЈБА 
В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
 Микроло кација - ситуација-------------м = 1: 10000 
 извод од ГУП  - ПРИЛЕП----------------- м = 1:  5000 
 намена и сообраќај 
 извод од ДУП -за УАЕ бр.10-дел,-------м = 1: 1000 
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 ажурирана геодетска подлога------------м = 1:  500      
 инвентаризација и снимање на постоен 
 градежен фонд, инфраструктура и вкупна 
 физичка супраструктура--------------------м = 1: 500 
 инвентаризација и снимка на бесправно 
 изградени градби----------------------------м = 1: 500      
   ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
1.  ВОВЕД 
2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ 
РЕШЕНИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА И НАМЕНА НА ГРАДЕЖНОТО 
ЗЕМЈИШТЕ И ОБЈЕКТИТЕ 
- групи на класи на намени 
 - парцелацијаирегулација 
 - површини за градба и висински план 
3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ 
РЕШЕНИЈА 
ЗА СООБРАЌАЈНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
- примарна и секундарна сообраќајна мрежа 
- нивелациско решение 
- хидротехничка инфраструктура 
- електроенергетика 
4.  ОСТАНАТО 
- делумно обработени барања 
- економско образложение 
5.  МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 
- мерки за заштита на животната средина 
- мерки за заштита на природата 
- мерки за заштита на културното наследство 
- мерки за заштита од пожар и други 
   природни и технички непогоди 
- мерки за заштита и спасување 
6.  УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 
- општи услови 
- посебни услови 
Б. НУМЕРИЧКИ И БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА 
    ПЛАНИРАНИОТ РАЗВОЈ 
В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
1.  РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН И ПЛАН НА ПОВРШИНИ ЗА 
ГРАДЕЊЕ---------------------------------------------м =1: 1000 
2.  СООБРАЌАЕН ПЛАН И НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН И 
ПЛАН НА ЗЕЛЕНИЛО------------------------------м =1: 1000 
3.  ИНФРАСТРУКТУРЕНПЛАН-------------------м =1: 1000 
 водовод 
 канализација 
 електрика 
 птт 
4.  СИНТЕЗЕН ПЛАН НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА--------
----------------------------------------------------------м =1: 1000 

Чл.3 
Планот се заверува во 7 (седум) примероци, од 
кои: еден се чува во архивата на Советот, еден кај 
органот што го спроведува, еден во надлежниот 
државен архив, еден примерок се доставува до 
Органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на уредување на просторот, 

еден примерок се доставува до Државниот 
инспекторат за градежништво и урбанизам, еден 
примерок се доставува до Државниот завод за 
геодетски работи и еден примерок се изложува кај 
донесувачот на Планот, заради достапност на 
јавноста. 
              Заверката со потпис и печат ќе ја изврши 
претседателот на Советот на Општина Прилеп. 

Чл.4 
           Составен дел на овааОдлука е Извештајот од 
јавната презентација и јавната анкета, со 
образложение за прифатените и неприфатените 
забелешки, изработен од стручна комисија 
формирана од градоначалникот наОпштината. 

Чл.5 
            Советот на Општина Прилеп е должен во 
рокод 30 дена од донесувањето на Планот да 
обезбеди картирање на Планот на хамер или 
астралон. Картираните подлоги се предаваат на 
Државниот Завод за геодетски работи на чување и 
користење, како подлоги за издавање на 
нумерички податоци. 

Чл.6 
         Планот ќе го спроведува надлежниот орган на 
ОпштинаПрилеп. 

Чл.7 
Оваа Одлука со заверен примерок од Планот се 
доставува до Органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на 
уредување на просторот. 

Чл.8 
           Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во Службен гласник на 
Општина Прилеп. 
 
Број  07 - 2406/24                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                             на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                        м-р Никола Димески 

  
          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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 16, УБ 16.01,"3", 

КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 
2013-2018 

 
 1. Одлуката за донесување на Детален 
урбанистички план за УЕ 16, УБ 16.01,"3", КО 
Прилеп, Општина Прилеп, плански период 2013-
2018, се објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 
 

  Број  08 - 2408/24                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
  31.10.2014 година                                        на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                     Марјан Ристески 
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               Врз основа на чл.26,ст.4 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник 
на РМ"бр.51/05, 137/2007, 91/09, 124/10, 18/11 , 
53/11, 144/12, 70/13, 163/13  и 42/14), 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, 31.10.2014 
година,  донесе: 

О Д Л У К А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  
ЗА УЕ 16,  УБ 16.01, плански опфат "3",, КО ПРИЛЕП, 

Општина Прилеп ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2013-2018 

 
Чл.1 

Се  донесува Детален урбанистички план за   УЕ 16, 
УБ 16.01,"3", КО ПРИЛЕП,  Општина Прилеп, 
плански период 2013-2018, (во понатамошниот 
текст: планот). 
Планскиот опфат го дефинираат следните  граници: 
- Северо-источната страна е дефинирана со 
осовината на улицата „Вера Циривири “, во 
должина од 152 м', дефинирана со претходен ДУП . 

- Од југоисточната страна е дефинирана со 
осовината на улица дефинирана со претходен ДУП, 
ул. „ В. Стојаноски”, со должина од 73м'.    

- Југозападната и северозападната  страна е 
дефинирана со осовината на улица дефинирана со 
претходен ДУП, ул.„ Борка Талески ”, во должина 
од 149м'. ( По новиот ГУП собирна улица - С1) 

Површината на планскиот опфат за УЕ 16, УБ 16.01, 
плански опфат,,3,,, изнесува 0.57 ха  сметано по 
гореспоменатите граници. 

Чл.2 
   Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи 
следните прилози: 
 
-Согласност од МТВ за УЕ 16, УБ 16.01, плански 
опфат "3", КО ПРИЛЕП,  Општина Прилеп плански 
период 2013 – 2018  со бр. 14-12270/2 од 
19.09.2014 г 
-Предлог Детален урбанистички план за УЕ 16 , УБ 
16.01 ,пл. опфат,,3,, КО Прилеп плански период 
2013 -– 2018 , со тех.бр. 17/13  од  јануари 2014 
година изработен од  ЈП за ПУП од Прилеп 
-Извештај за извршена стручна ревизија 
тех.бр.0307/157 од октомври 2013 год   изработена 
од ,,УРБАН ,,ДОО - Штип. 
-Одговор на забелешките од стручната ревизија 
техн. бр.17-а/13 од изработувачот на планот. 
-Решение за формирање на стручна комисија  бр. 
03-1803/1 од 22.09.2011 г. 
-Стручно мислење бр. 03-339/6 од 29.10.2013 
година од Комисијата за давање на мислење по 
Нацрт плановите  во Општина Прилеп 

-Одлука за утврдување на Нацрт план  бр.07-
2711/10 од 07.11.2013 година 
-Одлука за организирање на Јавна презентација и 
јавна анкета бр. 08-2785/1 од 19.11.2013 г  
-Соопштение  бр. 03-2785/1 од 19.11.2013  година 
објавено во весниците 
,,ВЕЧЕР ,, и ,,УТРИНСКИ ВЕСНИК ,, . 
-Известување бр.09-72/   од 21.12.2013 год. 
- Список на присутни  лица на јавната презентација 
-Решение за формирање на стручна комисија 
бр.08-1083/1 од 22.09.2011г. 
-Записник од јавна презентација бр.09-72/  од 
03.12.2013 год 
-Извештај од  Јавна презентација и Јавна анкета 
бр.09 – 72/  од 24.12.2013 год 
-Известување за постапување по извештајот од 
јавната презентација и  јавната анкета бр.09-45/2   
од 27.01.2014 год. 
-Записник од комисија 
-Мислење бр.03-558/2 од 04.12.2013 година од ЈКП 
,,Водовод И Канализација,, од Прилеп 
- Согласност од ЕВН – КЕЦ Прилеп бр.27-2191/2 од 
04.12.2013 г. 
- Мислење од Министерството за култура бр. 17-
3926/2 од 23.12.2013 г 
- Согласност од Дирекција за заштита и спасување- 
Прилеп бр.10-452/2 од 10.12.2013 г. 
-Одлука за неспроведување на СЕА 
- Мислење по Извештај за стратегиска оцена на 
животната средина 
-Мислење од Министерство за животна средина и 
просторно планирање 
-Геодетски елаборат 
 
СОДРЖИНА 
ОПШТ ДЕЛ                  
1. НАСЛОВНА  СТРАНА 
2. СОДРЖИНА 
3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ФИРМАТА 
4. ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ 
5. ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПЛАНЕРОТ И  СОРАБОТНИЦИТЕ 
6. ПЛАНСКА ПРОГРАМА 
7. ПИСМА ОД ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
8. ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА АЖУРИРАНА ПОДЛОГА              
 ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 01-13 
 А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
 1. ВОВЕД 
 2. ГЕОГРАФСКИ И ГЕОДЕТСКИ ПОДАТОЦИ ЗА 
    ПРОСТОРОТ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 
3. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ  во   
    ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 
4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНИТЕЛИ 
   - природни фактори 
   - сеизмика на просторот 
   - климатски  услови 
   - културно наследство    
5.ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И  
   ЧИНИТЕЛИ 
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  - инвентаризација на постоен градежен фонд 
  -инвентаризација на постојна комунална 
инфраструктура                  
6. АНАЛИЗА НА СТЕПЕНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
   ПОСТОЈНИОТ ПЛАН СО МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ 
 - степен на реализација   
 - извод од постоен    ГУП  и  ДУП 
 - програмска  задача 
 - концепт  за просторен развој 
Б. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОСТОЈНАТА 
СОСТОЈБА 
В. ГРАФИЧКИ  ПРИЛОЗИ 
 Микролокација - ситуација-------------м = 1: 10000 
 извод од ГУП  - ПРИЛЕП -----------------м = 1:  5000 
 намена  и сообраќај 
 извод од ДУП -за УАЕ бр.10-дел,------м = 1: 1000 
 ажурирана геодетска подлога---------м = 1:  500      
 инвентаризација и снимање на постоен 
 градежен фонд, инфраструктура и вкупна 
 физичка супраструктура  -------------------м = 1: 500 
 инвентаризација и снимка на бесправно 
 изградени градби  ---------------------------м = 1: 500         
 
 ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
 1.  ВОВЕД 
 2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ 
РЕШЕНИЈА 
     ЗА ИЗГРАДБА И НАМЕНА НА ГРАДЕЖНОТО 
     ЗЕМЈИШТЕ И ОБЈЕКТИТЕ    
  - групи на класи на намени 
 - парцелација и регулација 
 - површини за градба и висински план 
  3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ  
      РЕШЕНИЈА ЗА СООБРАЌАЈНА  И  КОМУНАЛНА    
     ИНФРАСТРУКТУРА 
  - примарна и секундарна  сообраќајна  мрежа 
  - нивелациско решение 
  - хидротехничка инфраструктура 
  - електроенергетика 
  4.  ОСТАНАТО   
  - делумно обработени  барања 
  - економско образложение 
  5.  МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 
  - мерки за заштита на животната средина 
  - мерки за заштита на природата 
  - мерки за заштита на културното наследство 
  - мерки за заштита од пожар и други 
    природни и технички непогоди 
  - мерки за заштита и спасување 
  6.  УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ  И  КОРИСТЕЊЕ  
       НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ ВО ПЛАНСКИОТ              
       ОПФАТ 
  - општи   услови 
  - посебни   услови 
  Б. НУМЕРИЧКИ  И БИЛАНСНИ  ПОКАЗАТЕЛИ  НА    
      ПЛАНИРАНИОТ РАЗВОЈ 
  В. ГРАФИЧКИ  ПРИЛОЗИ                                                                                                         

  1.  РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН И ПЛАН НА ПОВРШИНИ 
ЗА ГРАДЕЊЕ------------------------------------  м =1: 1000 
  2.  СООБРАЌАЕН ПЛАН И НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН И 
ПЛАН НА ЗЕЛЕНИЛО-------------------------  м =1: 1000 
  3.  ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН-------------м =1: 1000 
 водовод 
 канализација 
 електрика 
 птт     
  4.  СИНТЕЗЕН ПЛАН НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА------
----------------------------------------------------------м =1: 1000 

Чл.3 
Планот се заверува во 7 (седум) примероци, од 
кои: еден се чува во архивата на Советот, еден кај 
органот што го спроведува, еден во надлежниот 
државен архив, еден примерок се доставува до 
Органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на уредување на просторот, 
еден примерок се доставува до Државниот 
инспекторат за градежништво и урбанизам, еден 
примерок се доставува до Државниот завод за 
геодетски работи и еден примерок се изложува кај  
донесувачот на Планот, заради достапност на 
јавноста. 
Заверката со потпис и печат ќе ја изврши 
претседателот на Советот на општина Прилеп. 

Чл.4 
Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од 
јавната презентација и јавната анкета, со 
образложение за прифатените и неприфатените 
забелешки, изработен од стручна комисија 
формирана од  градоначалникот на Општината. 

Чл.5 
Советот на општина Прилеп е должен во рок од 30 
дена од донесувањето на Планот да обезбеди 
картирање на Планот на хамер или астралон. 
Картираните подлоги се предаваат на Државниот 
Завод за геодетски работи на чување и користење, 
како подлоги за издавање на нумерички податоци. 
 

Чл.6 
Планот ќе го спроведува надлежниот орган на 
општина Прилеп. 

Чл.7 
Оваа Одлука со заверен примерок од Планот се 
доставува до Органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на 
уредување на просторот. 

Чл.8 
        Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во Службен гласник на 
Општина Прилеп. 
 
 
Број  07 - 2406/25                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                             на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                      м-р Никола Димески 
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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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НАЦРТ  ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  ЗА УЕ БР.21, УБ 

БР.21.01,ПЛАНСКИ ОПФАТ ,,4,, , 
ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
             1. Одлуката за утврдување Нацрт  Детален 
урбанистички план  за УЕ бр.21, УБ 
бр.21.01,плански опфат ,,4,, , во Општина Прилеп, 
се објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/25                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
  31.10.2014 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, 
53/11, 144/12, 70/13, 163/13 и 42/14 ), 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 31.10.2014 
година, донесе: 
 

О Д Л У К А 
за утврдување Нацрт  Детален урбанистички план  

за УЕ бр.21, УБ бр.21.01,плански опфат ,,4,, во 
Општина Прилеп 

 
чл.1 

               Се утврдува Нацрт Детален урбанистички 
план  за УЕ бр.21, УБ бр.21.01,плански опфат ,,4,, 
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: 
- на исток  по границата со КП 6013, 6015, 
6014, 6012, 6011, 6003, 6002, 
6001, 6000, 5999, 6071, 6045 и 6046 во должина од 
336,42 м, односно  со новопланирана сервисна 
улица С2. 
- на север по границата со КП 3787, 3786, 
3785, 3749, 3755, 3753 и 6013 
 во должина од 281,84 м, односно со 
новопланирана сервисна улица С4. 
- на запад по границата со КП 6043 во 
должина од 347,5 м – соседнен 

индустриски комплекс на поранешна текстилна 
фабрика “Политекс”, а сега комплекс на ПИ 
“Витаминка” – Прилеп.  
- На југ со оската на постојната 
сообраќаница - магистрална улица М5 - 
Леце Котески, во должина од 290,6 м. 
Вака оформирниот плански опфат за УЕ 21, УБ 
21.01, плански опфат”4”  има површина од околу 
9,832 ха.  

Чл.2 
Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните 
прилози: 
1 Нацрт  детален урбанистички план  УЕ бр. 21, УБ 
бр. 21.01 ,плански опфат ,,4,, КО Прилеп,  општина 
Прилеп, фаза Нацрт план, плански период 2014-
2019, изработен од ,, АРКУС ПРОЕКТ,, ДОО- Прилеп, 
со тех. бр.10/14 од месец септември 2014 год. 

 

С  О Д  Р  Ж  И Н  А  : 
ОПШТ ДЕЛ 
1. НАСЛОВНА СТРАНА 
2. СОДРЖИНА 
3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ФИРМАТА 
4. ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ 
5. ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПЛАНЕРОТ И СОРАБОТНИЦИТЕ 
6. ПИСМА ОД ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
7. ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА АЖУРИРАНА ПОДЛОГА 
 
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
1. ВОВЕД 
2. ГЕОГРАФСКИ И ГЕОДЕТСКИ ПОДАТОЦИ ЗА 
ПРОСТОРОТ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 
3. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ во 
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 
4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНИТЕЛИ 
- природни фактори 
- сеизмика на просторот 
- климатски услови 
- културно наследство 
5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И 
ЧИНИТЕЛИ 
- инвентаризација на постоен градежен фонд 
- инвентаризација на постојна комунална 
инфраструктура 
     6. АНАЛИЗА НА СТЕПЕНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ПОСТОЈНИОТ ПЛАН СО МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ 
- степен на реализација 
- извод од постоен   ГУП 
- програмска задача 
- концепт за просторен развој 
      Б.  НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОСТОЈНАТА 
СОСТОЈБА 
 
В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

 Микролокација- ситуација----------------м = 1: 10000 

 извод од ГУП - ПРИЛЕП--------------------м = 1: 5000 
              -намена  и сообраќај 

 ажурирана геодетска подлога-----------м = 1: 1000 

mailto:SODR@INA
mailto:A@URIRANA
mailto:MO@NOSTI
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  инвентаризација и снимање на постоен 
градежен  

 фонд,   инфраструктура и вкупна физичка 
супраструктура------------------------------------м = 1: 1000 

  инвентаризација и снимка на бесправно  
изградени градби --------------------------------м= 1: 1000 

                               ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
1.  ВОВЕД 
2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ 
РЕШЕНИЈА ЗА ИЗГРАДБА И НАМЕНА НА 
ГРАДЕЖНОТО 
ЗЕМЈИШТЕ И ОБЈЕКТИТЕ 
- систем на групи на класи на намени 
- класи на намени 
- парцелација и регулација 
- површини за градба и висински план 
 
3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ 
РЕШЕНИЈА ЗА СООБРАЌАЈНА И КОМУНАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 
- примарна и секундарна сообраќајна мрежа 
- стациониран сообраќај-паркирање и гаражирање 
- нивелациско решение 
- хидротехничка инфраструктура 
- електроенергетика 
4.   ОСТАНАТО 
- делумно обработени барања 
- економско образложение 
5.  МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 
- мерки за заштита на животната средина 
- мерки за заштита на природата 
- мерки за заштита на културното наследство 
- мерки за заштита од пожар и други природни и 
технички непогоди 
- мерки за заштита и спасување 
6.  УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 
- општи  услови 
- посебни  услови 
Б. НУМЕРИЧКИ И БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА 
ПЛАНИРАНИОТ РАЗВОЈ 
В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
1. РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН И ПЛАН НА 
ПОВРШИНИ ЗА ГРАДЕЊЕ-----------------------м =1: 1000 
2. СООБРАЌАЕН ПЛАН, НИВЕЛАЦИСКИ 
ПЛАН И ПЛАН НА ЗЕЛЕНИЛО------------------м =1: 1000 
3. ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН-------------------м =1: 1000 

 водовод 

  канализација 

 електрика 

  птт 
4. СИНТЕЗЕН ПЛАН 
НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА---------------------м =1: 1000 
 2.Извештај од извршена стручна ревизија на 
Нацрт Планот изработена од ,,ИЗОФАС,, ДОО -
Прилеп , со тех.бр. У-53/14 од септември 2014 год 

3.Мислење бр.03-325/5  од 08.10.2014 год. од 
Комисијата за давање на мислење на планска 
документација формирана од страна на 
Градоначалникот на општина Прилеп . 
 5.Програма бр. 07-101/3 од 15.01.2014 година за 
донесување  на урбанистички планови на 
територијата на Општина Прилеп за 2014 год . 
                                         

чл.3 
               Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во Службен гласник   на 
Општина Прилеп. 
 
Број  07 - 2406/26                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                  на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                     м-р Никола Димески 
 
 

             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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ 
ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 5837/1 КО-ПРИЛЕП 

 

  
          1. Одлуката за откажување од корисничко 
право над КП 5837/1 КО-Прилеп, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/26                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                       на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                                     Марјан Ристески 

 

 

                       Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и 

чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ 

(’’Службен весник на РМ’’ бр.5/2002), како и врз 

основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од 

Статутот на Општина Прилеп ( "Службен гласник 

на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 

11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 31.10.2014 година,  донесе: 

 

О Д Л У К А 

за откажување од корисничко право над 

 КП 5837/1 КО-Прилеп 

 

чл.1 

 Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 

бр.53567, издаден од страна на Агенција за катастар 

на недвижности - Одделение за катастар на 

недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-

5148/2014 од 17.02.2014 год, за КП 5837/1 за КО-

Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 5837/1 КО-Прилеп. 

 

mailto:OBRAZLO@ENIE
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чл.2 

 На Агенцијата за катастар на недвижности 

- Одделение за катастар на недвижности Прилеп, 

како надлежна институција, и се дава овластување 

да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука 

претставува основ за бришење на корисничко право 

над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 

чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 

денот на нејзиното објавување во „Службен 

гласник на Општина Прилеп“. 

 
Број  07 - 2406/27                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                             на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                      м-р Никола Димески 
 

 
 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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ 
ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 19409 КО-ПРИЛЕП 

  
1. Одлуката за откажување од корисничко право 
над КП 19409 КО-Прилеп, се објавува во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/27                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                      на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                    Марјан Ристески 
 

 

              Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 

од Законот за локална самоуправа на РМ 

(’’Службен весник на РМ’’ бр.5/2002), како и врз 

основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од 

Статутот на Општина Прилеп ( "Службен гласник 

на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 

11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 31.10.2014 година,  донесе: 

О Д Л У К А 

за откажување од корисничко право над 

 КП 19409  КО-Прилеп 

 

чл.1 

 Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 

бр.56836, издаден од страна на Агенција за катастар 

на недвижности - Одделение за катастар на 

недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-

31542/2013 од 20.12.2013 год, за КП 19409 за КО-

Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 19409 КО-Прилеп. 

 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на недвижности 

- Одделение за катастар на недвижности Прилеп, 

како надлежна институција, и се дава овластување 

да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука 

претставува основ за бришење на корисничко право 

над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 

чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 

денот на нејзиното објавување во „Службен 

гласник на Општина Прилеп“. 

 
Број  07 - 2406/28                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                            на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                          м-р Никола Димески 
 
 

                   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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО 

ПРАВО НАД КП 22921  КО-ПРИЛЕП 
 

              1. Одлуката за откажување од корисничко 
право над КП 22921  КО-Прилеп, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 

 
  Број  08 - 2408/28                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                         на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                       Марјан Ристески 
 

 

              Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 

од Законот за локална самоуправа на РМ 

(’’Службен весник на РМ’’ бр.5/2002), како и врз 

основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од 

Статутот на Општина Прилеп ( "Службен гласник 

на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 

11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 31.10.2014 година,  донесе: 

 

О Д Л У К А 

за откажување од корисничко право над 

 КП 22921  КО-Прилеп 

 

чл.1 

 Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 

бр.55532, издаден од страна на Агенција за катастар 

на недвижности - Одделение за катастар на 

недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-

5000/2014 од 14.02.2014 год, за КП 22921 за КО-

Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 22921  КО-Прилеп. 

 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на недвижности 

- Одделение за катастар на недвижности Прилеп, 

како надлежна институција, и се дава овластување 

да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука 
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претставува основ за бришење на корисничко право 

над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 

 

чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 

денот на нејзиното објавување во „Службен 

гласник на Општина Прилеп“. 

 

 
Број  07 - 2406/29                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                          на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                  м-р Никола Димески 
 
 

 
                   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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ  
ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 22922 КО-ПРИЛЕП 

  
           1. Одлуката за откажување од корисничко 
право над КП 22922 КО-Прилеп, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 

 
  Број  08 - 2408/29                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                         на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                                     Марјан Ристески 

 

 

                  Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 

од Законот за локална самоуправа на РМ 

(’’Службен весник на РМ’’ бр.5/2002), како и врз 

основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од 

Статутот на Општина Прилеп ( "Службен гласник 

на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 

11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 31.10.2014 година,  донесе: 

О Д Л У К А 

за откажување од корисничко право над  

КП 22922 КО-Прилеп 

 

чл.1 

 Општина Прилеп како корисник на градежно 

земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.32570, 

издаден од страна на Агенција за катастар на 

недвижности - Одделение за катастар на 

недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-

16676/2014 од 20.05.2014 год, за КП 22922 за КО-

Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 22922 КО-Прилеп. 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на недвижности - 

Одделение за катастар на недвижности Прилеп, 

како надлежна институција, и се дава овластување 

да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука 

претставува основ за бришење на корисничко право 

над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 

чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 

денот на нејзиното објавување во „Службен 

гласник на Општина Прилеп“. 

 
Број  07 - 2406/30                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                             на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                     м-р Никола Димески 
 

           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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ 
ОД КОРИСНИЧКО  ПРАВО НАД КП 16842/2  КО-ПРИЛЕП 

 
 1. Одлуката за откажување од корисничко право 
над КП 16842/2  КО-Прилеп, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/30                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                         на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                                        Марјан Ристески 

 

                       Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и 

чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ 

(’’Службен весник на РМ’’ бр.5/2002), како и врз 

основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од 

Статутот на Општина Прилеп ( "Службен гласник 

на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 

11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 31.10.2014 година,  донесе: 

    О Д Л У К А 

за откажување од корисничко право над  

КП 16842/2  КО-Прилеп 

 

чл.1 

 Општина Прилеп како корисник на градежно 

земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.57423, 

издаден од страна на Агенција за катастар на 

недвижности - Одделение за катастар на 

недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-

23747/2014 од 18.09.2014 год, за КП 16842/2 за КО-

Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 16842/2  КО-Прилеп. 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на недвижности - 

Одделение за катастар на недвижности Прилеп, 

како надлежна институција, и се дава овластување 

да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука 

претставува основ за бришење на корисничко право 

над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 

чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 

денот на нејзиното објавување во „Службен 

гласник на Општина Прилеп“. 

 
Број  07 - 2406/31                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                          на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                    м-р Никола Димески 
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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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ 
 ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 23057 КО-ПРИЛЕП 

 
           1. Одлуката за откажување од корисничко 
право над КП 23057 КО-Прилеп, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/31                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                        на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                       Марјан Ристески 
 

                 Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 

од Законот за локална самоуправа на РМ 

(’’Службен весник на РМ’’ бр.5/2002), како и врз 

основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од 

Статутот на Општина Прилеп ( "Службен гласник 

на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 

11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 31.10.2014 година,  донесе: 

 

О Д Л У К А 

за откажување од корисничко право 

 над КП 23057 КО-Прилеп 

 

чл.1 

 Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 

бр.41998, издаден од страна на Агенција за катастар 

на недвижности - Одделение за катастар на 

недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-

8995/2014 од 10.03.2014 год, за КП 23057 за КО-

Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 23057 КО-Прилеп. 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на недвижности 

- Одделение за катастар на недвижности Прилеп, 

како надлежна институција, и се дава овластување 

да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука 

претставува основ за бришење на корисничко право 

над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 

чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 

денот на нејзиното објавување во „Службен 

гласник на Општина Прилеп“. 

 
Број  07 - 2406/32                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                             на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                     м-р Никола Димески 
 

                   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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ 
ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 24195 КО-ПРИЛЕП 

 
              1. Одлуката за откажување од корисничко 
право над КП 24195 КО-Прилеп, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/32                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                        на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                      Марјан Ристески 
 

                 Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 

од Законот за локална самоуправа на РМ 

(’’Службен весник на РМ’’ бр.5/2002), како и врз 

основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од 

Статутот на Општина Прилеп ( "Службен гласник 

на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 

11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 31.10.2014 година,  донесе: 

 

О Д Л У К А 

за откажување од корисничко право 

 над КП 24195 КО-Прилеп 

чл.1 

 Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 

бр.57141, издаден од страна на Агенција за катастар 

на недвижности - Одделение за катастар на 

недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-

15897/2014 од 12.05.2014 год, за КП 24195 за КО-

Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 24195 КО-Прилеп. 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на недвижности 

- Одделение за катастар на недвижности Прилеп, 

како надлежна институција, и се дава овластување 

да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука 

претставува основ за бришење на корисничко право 

над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 

чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 

денот на нејзиното објавување во „Службен 

гласник на Општина Прилеп“. 

 
Број  07 - 2406/33                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                           на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                 м-р Никола Димески 
 

            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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО  
ПРАВО НАД КП 6311 КО-ПРИЛЕП 
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            1. Одлуката за откажување од корисничко 
право над КП 6311 КО-Прилеп, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
    Број  08 - 2408/33                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                        на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                       Марјан Ристески 
 

 

                   Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и 

чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ 

(’’Службен весник на РМ’’ бр.5/2002), како и врз 

основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од 

Статутот на Општина Прилеп ( "Службен гласник 

на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 

11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 31.10.2014 година,  донесе: 

 

    О Д Л У К А 

за откажување од корисничко право над  

КП 6311 КО-Прилеп 

 

чл.1 

 Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 

бр.41880, издаден од страна на Агенција за катастар 

на недвижности - Одделение за катастар на 

недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-

23780/2014 од 18.09.2014 год, за КП 6311 за КО-

Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 6311 КО-Прилеп. 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на недвижности 

- Одделение за катастар на недвижности Прилеп, 

како надлежна институција, и се дава овластување 

да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука 

претставува основ за бришење на корисничко право 

над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 

чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 

денот на нејзиното објавување во „Службен 

гласник на Општина Прилеп“. 
 

Број  07 - 2406/34                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                          на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                   м-р Никола Димески 
 

          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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  СО КОЈА ЌЕ 
СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И 
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.1/1-

КО ТОПОЛЧАНИ, НА БАРАЊЕ ОД "ОНЕ" 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ ДОО 

 

             1. Одлуката за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување 
на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.1/1-КО Тополчани, на барање од 
"ОНЕ" Телекомуникациски услуги ДОО, се објавува 

во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/34                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                         на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                      Марјан Ристески 
 

                   Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (,,Службен весник на Република 
Македонија,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 
46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 
гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата, 
одржана на 31.10.2014 година, донесе:  
 

О    Д    Л    У    К    А 
за утврдување исполнети услови за донесување 
 на урбанистичко планска документација со која  

ќе се изврши проширување на планскиот  
опфат  и вклопување на бесправниот објект 

 на КП бр. 1/1-КО Тополчани, на барањ 
 од "ОНЕ" Телекомуникациски услуги ДОО 

 
член 1 

                     Се утврдува дека се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување 
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр. 1/1-КО Тополчани. 

член 2 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 
објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 
Прилеп’’. 
   
Број  07 - 2406/35                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                        на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                               м-р Никола Димески 
 

 

           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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ 
УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ  НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 
БР.1720/2-КО ПЛЕТВАР, НА БАРАЊЕ ОД "ОНЕ" 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ  УСЛУГИ ДОО 
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1. за утврдување исполнети услови за донесување 
на урбанистичко планска документација со која ќе 
се изврши проширување на планскиот опфат  и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.1720/2-КО Плетвар, на барање од "ОНЕ" 
Телекомуникациски услуги ДОО, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/35                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                       на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                       Марјан Ристески 
 

 

                      Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 
од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (,,Службен весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина Прилеп” 
бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина 
Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 
година, донесе: 

О    Д    Л    У    К    А 
за утврдување исполнети услови за донесување 
на урбанистичко планска документација со која 
ќе се изврши проширување на планскиот опфат 

и вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.1720/2-КО Плетвар, на барање од "ОНЕ" 

Телекомуникациски услуги ДОО 
 

член 1 
               Се утврдува дека се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување 
на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.1720/2-КО Плетвар.        

  член 2 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 
објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 
Прилеп’’. 
 

Број  07 - 2406/36                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                            на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                       м-р Никола Димески 
 

 
             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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
ИСПОЛНЕТИ  УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  СО КОЈА ЌЕ 
СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП  
БР.16/1 И 16/2-КО 

ПРИСАД, НА БАРАЊЕ ОД "ОНЕ" ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ 
УСЛУГИ  ДОО 

          1. Одлуката за утврдување исполнети услови 
за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување 
на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.16/1 и 16/2-КО Присад, на барање 
од "ОНЕ" Телекомуникациски услуги ДОО, се 

објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп".  

 
  Број  08 - 2408/36                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                     на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                                   Марјан Ристески 

 

                    Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (,,Службен весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина Прилеп” 
бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина 
Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 
година, донесе:  

О    Д    Л    У    К    А 
за утврдување исполнети услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот  опфат  и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.16/1 

и 16/2-КО Присад,  на барање од "ОНЕ" 
Телекомуникациски услуги ДОО 

    
член 1 

               Се утврдува дека се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување 
на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.16/1 и 16/2-КО Присад.    
       

член 2 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 
објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 
Прилеп’’. 
 
Број  07 - 2406/37                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                           на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                      м-р Никола Димески 
 

 
          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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе:  

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ 
СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 
БР.1137/1-КО КОКРЕ, НА БАРАЊЕ ОД "ОНЕ" 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ ДОО 
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               1. Одлуката за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување 
на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.1137/1-КО Кокре, на барање од 
"ОНЕ" Телекомуникациски услуги ДОО, се објавува 

во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/37                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                         на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                       Марјан Ристески 
 

 

                    Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (,,Службен весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина Прилеп” 
бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина 
Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 
година, донесе:  

О    Д    Л    У    К    А 
за утврдување исполнети услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат  и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.1137/1-КО Кокре, на барање од "ОНЕ" 

Телекомуникациски услуги ДОО 
 

                                               член 1 
             Се утврдува дека се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување 
на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.1137/1-КО Кокре. 

член 2 
                 Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 
денот 
 на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 
Прилеп’’. 
   
Број  07 - 2406/38                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                            на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                      м-р Никола Димески 
 
 

              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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ 
СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.2436-
КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ГОЧЕВСКИ ТРАЈКО 

            1. Одлуката за утврдување исполнети услови 
за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување 
на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.2436-КО Прилеп, на барање од 
Гочевски Трајко, се објавува во "Службен гласник 

на Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/38                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                       на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                       Марјан Ристески 
 

 

             Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (,,Службен весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина Прилеп” 
бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина 
Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 
година, донесе:  

О    Д    Л    У    К    А 
за утврдување исполнети услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат  и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.2436-

КО Прилеп,  
на барање од Гочевски Трајко 

 
член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување 
на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.2436-КО Прилеп.       

    член 2 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 
објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 
Прилеп’’. 
   
Број  07 - 2406/39                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                           на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                  м-р Никола Димески 
 
 

          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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ 
СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА  КП 
БР.2896/2-КО ПРИСАД, НА БАРАЊЕ ОД КОЧОСКА 

ТАТЈАНА 
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               1. Одлуката за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување 
на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 
објект на  КП бр.2896/2-КО Присад, на барање од 
Кочоска Татјана, се објавува во "Службен гласник 

на Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/39                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                       на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                    Марјан Ристески 

 
                    Врз основа на член 2 став 1 алинеја 6 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (,,Службен весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина Прилеп” 
бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина 
Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 
година, донесе:  

О    Д    Л    У    К    А 
за утврдување исполнети услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат  и 
вклопување на бесправниот објект на  КП 

бр.2896/2-КО Присад, на барање од Кочоска 
Татјана 

 
член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување 
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 
објект на  КП бр.2896/2-КО Присад. 

      
    член 2 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 
објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 
Прилеп’’. 
   
Број  07 - 2406/40                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                             на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                     м-р Никола Димески 
 

 
            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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ 
СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 
БР.1895/2-КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД НАУМОСКИ 

БЛАГОЈА 

         1. Одлуката за утврдување исполнети услови 
за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување 
на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.1895/2-КО Ореовец, на барање од 
Наумоски Благоја, се објавува во "Службен гласник 

на Општина Прилеп". 

 
 Број  08 - 2408/40                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                       на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                    Марјан Ристески 
 

 

                 Врз основа на член 2 став 1 алинеја 6 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (,,Службен весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина Прилеп” 
бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина 
Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 
година, донесе:  

О    Д    Л    У    К    А 
за утврдување исполнети услови за донесување 
на урбанистичко планска документација со која 
ќе се изврши проширување на планскиот опфат 

и вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.1895/2-КО Ореовец, на барање 

од Наумоски Благоја 
 

    член 1 
             Се утврдува дека се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување 
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.1895/2-КО Ореовец. 

 
    член 2 

             Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’. 
   
Број  07 - 2406/41                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                          на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                     м-р Никола Димески 
 

 
           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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  

И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 
БР.1692/1-КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ 

ОД РЕЛОВСКИ ИЛИЈА 
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              1. Одлуката за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување 
на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.1692/1-КО Варош, на барање од 
Реловски Илија, се објавува во "Службен гласник 

на Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/41                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                         на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                                       Марјан Ристески 

 

 

                     Врз основа на член 2 став 1 алинеја 6 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (,,Службен весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина Прилеп” 
бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина 
Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 
година, донесе:  

О    Д    Л    У    К    А 
за утврдување исполнети услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат  и 
вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.1692/1-КО Варош, на барање од Реловски Илија 
 

член 1 
                    Се утврдува дека се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување 
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.1692/1-КО Варош.  
         

    член 2 
                   Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’. 
   
Број  07 - 2406/42                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                             на Советот на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                     м-р Никола Димески 

 
                   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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ 
СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 
БР.285И286-КО НОВО ЛАГОВО, НА БАРАЊЕ ОД 

СТОЈКОВСКИ СЛОБОДАН 

 
 1. Одлуката за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување 
на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.285и286-КО Ново Лагово, на 
барање од Стојковски Слободан, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/42                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                     на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                                   Марјан Ристески 

 

                    Врз основа на член 2 став 1 алинеја 6 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (,,Службен весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина Прилеп” 
бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина 
Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 
година, донесе:  

О    Д    Л    У    К    А 
за утврдување исполнети услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот о 
од Стојковски Слободан 

 
член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување 
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.285и286-КО Ново Лагово.         

    член 2 
               Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’. 
   
Број  07 - 2406/43                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                             на Советот на Општина Прилеп 
  П р и л е п                                    м-р Никола Димески 
 
 

          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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 
БР.3247-КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД 

ЦВЕТКОВСКИ ЦВЕТКО 
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            1. Одлуката за утврдување исполнети услови 
за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување 
на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.3247-КО Ореовец, на барање од 
Цветковски Цветко, се објавува во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/43                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                         на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                         Марјан Ристески 
 

 

                   Врз основа на член 2 став 1 алинеја 6 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (,,Службен весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина Прилеп” 
бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина 
Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 
година, донесе:  
 

О    Д    Л    У    К    А 
за утврдување исполнети услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат  и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.3247-

КО Ореовец, на барање од Цветковски Цветко 
 

член 1 
             Се утврдува дека се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување 
на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.3247-КО Ореовец. 
 

          
    член 2 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 
објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 
Прилеп’’. 
   
Број  07 - 2406/44                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                            на Советот на Општина Прилеп 
  П р и л е п                                      м-р Никола Димески 
 

                   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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ 
СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ 
БР.20,УБ 20/3 ДЕЛ, А,  ОБЈЕКТ БР. 2, НА КП БР.20009-КО 

ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД АТАНАСОСКИ ДИМИТРИЈА 

          1. Одлуката за утврдување неисполнети 
услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена на 
сообраќајната инфраструктура, предвидена 
согласно ДУП за УАЕ бр.20,УБ 20/3 дел, А,  објект 
бр. 2, на КП бр.20009-КО Прилеп, на барање од 
Атанасоски Димитрија, се објавува во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/44                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                      на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                                    Марјан Ристески 

 

 

           Врз основа на член 2 став 1 алинеја 6 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (,,Службен весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина Прилеп” 
бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина 
Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 
година, донесе:  

О    Д    Л    У    К    А 
за утврдување неисполнети услови за донесување 
на урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши промена на сообраќајната 
инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ 
бр.20,УБ 20/3 дел, А,  објект бр. 2, на КП бр.20009-

КО Прилеп, на барање од Атанасоски Димитрија       
член 1 

             Се утврдува дека не се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена на 
сообраќајната инфраструктура, предвидена 
согласно ДУП за УАЕ бр.20,УБ 20/3 дел, А,  објект 
бр. 2, на КП бр.20009-КО Прилеп.        

член 2 
              Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’. 
 
Број  07 - 2406/45                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                             на Советот на Општина Прилеп 
  П р и л е п                                     м-р Никола Димески 

 
            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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НЕИСПОЛНЕТИ  УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП 

 ЗА УАЕ БР.15 У.Б. 11/3,ПЛАНСКИ ОПФАТ "Б",  
ОБЈЕКТ БР. 2, 3 И 4, НА КП БР.8366-КО ПРИЛЕП, 

 НА БАРАЊЕ ОД БУЧКОВСКИ БОГДАН 
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1. Одлуката за утврдување неисполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена на 
сообраќајната инфраструктура, предвидена 
согласно ДУП за УАЕ бр.15 У.Б. 11/3,плански опфат 
"Б", објект бр. 2, 3 и 4, на КП бр.8366-КО Прилеп, на 
барање од Бучковски Богдан, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/45                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
  31.10.2014 година                                         на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                       Марјан Ристески 

 
                   Врз основа на член 2 став 1 алинеја 6 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (,,Службен весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина Прилеп” 
бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина 
Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 
година, донесе:  

О    Д    Л    У    К    А 
за утврдување неисполнети услови за донесување 
на урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши промена на сообраќајната 
инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ 
бр.15 У.Б. 11/3,плански опфат "Б", објект бр. 2, 3 и 

4, на КП бр.8366-КО Прилеп, на барање од 
Бучковски Богдан 

           
член 1 

                   Се утврдува дека не се исполнети услови 
за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена на 
сообраќајната инфраструктура, предвидена 
согласно ДУП за УАЕ бр.15 У.Б. 11/3,плански опфат 
"Б", објект бр. 2, 3 и 4, на К. 
 

член 2 
                    Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’. 
 
   
Број  07 - 2406/46                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                           на Советот на Општина Прилеп 
  П р и л е п                                       м-р Никола Димески 
 
 
 

                   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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ 
СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ 
БР.15-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР.3, НА КП БР.21196/1-КО ПРИЛЕП, 

НА БАРАЊЕ  ОД ГУЛЕСКИ СТЕВАН 

 
             1. Одлуката за утврдување неисполнети 
услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена на 
сообраќајната инфраструктура, предвидена 
согласно ДУП за УАЕ бр.15-дел, објект бр.3, на КП 
бр.21196/1-КО Прилеп, на барање од Гулески 
Стеван, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/46                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                      на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                    Марјан Ристески 

 
 

                   Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (,,Службен весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина Прилеп” 
бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина 
Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 
година, донесе:  

О    Д    Л    У    К    А 
за утврдување неисполнети услови за донесување 
на урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши промена на сообраќајната 
инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ 

бр.15-дел, објект бр.3, на КП бр.21196/1-КО 
Прилеп, на барање од Гулески Стеван 

           
 

член 1 
                   Се утврдува дека не се исполнети услови 
за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена на 
сообраќајната инфраструктура, предвидена 
согласно ДУП за УАЕ бр.15-дел, објект бр.3, на КП 
бр.21196/1-КО Прилеп. 

         
член 2 

                  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’. 
 
   
Број  07 - 2406/47                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                            на Советот на Општина Прилеп 
  П р и л е п                                   м-р Никола Димески 
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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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
ИСПОЛНЕТИ СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА 
СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА 

СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.16-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР.1, 
НА КП БР.16910-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ 

ОД ДАНИЕЛА АЧКОВСКА 

 
             1. Одлуката за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена на 
сообраќајната инфраструктура, предвидена 
согласно ДУП за УАЕ бр.16-дел, објект бр.1, на КП 
бр.16910-КО Прилеп, на барање од Даниела 
Ачковска, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/47                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                         на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                                        Марјан Ристески 

 

                Врз основа на член 2 став 1 алинеја 6 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (,,Службен весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина Прилеп” 
бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина 
Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 
година, донесе:  

О    Д    Л    У    К    А 
за утврдување исполнети услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши промена на сообраќајната инфраструктура, 
предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.16-дел, објект 

бр.1, на КП бр.16910-КО Прилеп, на барање од 
Даниела Ачковска 

 
член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена на 
сообраќајната инфраструктура, предвидена 
согласно ДУП за УАЕ бр.16-дел, објект бр.1, на КП 
бр.16910-КО Прилеп.         

член 2 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 
објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 
Прилеп’’. 
   
Број  07 - 2406/48                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                            на Советот на Општина Прилеп 
  П р и л е п                                   м-р Никола Димески 

 

            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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА  
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА, РЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП  
ЗА УЕ БР.15-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР. 2,  НА КП БР.22861-КО 

ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ЈОВАНОСКИ МИТРЕ 

 
              1. Одлуката за утврдување неисполнети 
услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена на 
сообраќајната инфраструктура, предвидена 
согласно ДУП за УЕ бр.15-дел, објект бр. 2, на КП 
бр.22861-КО Прилеп, на барање од Јованоски 
Митре, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/48                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
  31.10.2014 година                                     на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                    Марјан Ристески 

 
 

                      Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 
од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (,,Службен весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина Прилеп” 
бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина 
Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 
година, донесе:  

О    Д    Л    У    К    А 
за утврдување неисполнети услови за донесување 
на урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши промена на сообраќајната 
инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УЕ 

бр.15-дел, објект бр. 2, на КП бр.22861-КО Прилеп, 
на барање од Јованоски Митре 

       
член 1 

             Се утврдува дека не се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена на 
сообраќајната инфраструктура, предвидена 
согласно ДУП за УЕ бр.15-дел, објект бр. 2, на КП 
бр.22861-КО Прилеп.          

     член 2 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 
објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 
Прилеп’’.  
 

Број  07 - 2406/49                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                             на Советот на Општина Прилеп 
  П р и л е п                                       м-р Никола Димески 
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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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП  
ЗА УЕ БР.15-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР. 4, НА КП БР.23092-КО 

ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД МАРКОВСКИ ЗОРАНЧЕ 

 
              1. Одлуката за утврдување неисполнети 
услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена на 
сообраќајната инфраструктура, предвидена 
согласно ДУП за УЕ бр.15-дел, објект бр. 4, на КП 
бр.23092-КО Прилеп, на барање од Марковски 
Зоранче, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 2408/4 9                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 
  31.10.2014 година                                         на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                      Марјан Ристески 

 
 

                  Врз основа на член 2 став 1 алинеја 6 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (,,Службен весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина Прилеп” 
бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина 
Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 
година, донесе:  

О    Д    Л    У    К    А 
за утврдување неисполнети услови за донесување 
на урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши промена на сообраќајната 
инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УЕ 

бр.15-дел, објект бр. 4, на КП бр.23092-КО Прилеп, 
на барање од Марковски Зоранче 

 
член 1 

             Се утврдува дека не се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена на 
сообраќајната инфраструктура, предвидена 
согласно ДУП за УЕ бр.15-дел, објект бр. 4, на КП 
бр.23092-КО Прилеп.         

член 2 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 
објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 
Прилеп’’. 
   
Број  07 - 2406/50                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                            на Советот на Општина Прилеп 
  П р и л е п                                      м-р Никола Димески 

          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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА ПРЕДВИДЕНА 
СОГЛАСНО ДУП ЗА УЕ БР.9-УБ 9.2 КВАРТ 3 И 4, ОБЈЕКТ 
БР. 1, НА КП БР.14301/3-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

МЕЧЕВ ИВАН 

 
           1. Одлуката за утврдување исполнети услови 
за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена на 
сообраќајната инфраструктура, предвидена 
согласно ДУП за УЕ бр.9-УБ 9.2 кварт 3 и 4, објект 
бр. 1, на КП бр.14301/3-КО Прилеп, на барање од 
Мечев Иван, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 2408/50                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                            на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                                       Марјан Ристески 

 

                  Врз основа на член 2 став 1 алинеја 6 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (,,Службен весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина Прилеп” 
бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина 
Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 
година, донесе:  

О    Д    Л    У    К    А 
за утврдување исполнети услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши промена на сообраќајната инфраструктура, 
предвидена согласно ДУП за УЕ бр.9-УБ 9.2 кварт 3 

и 4, објект бр. 1, на КП бр.14301/3-КО Прилеп,  
на барање од Мечев Иван 

 
член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена на 
сообраќајната инфраструктура, предвидена 
согласно ДУП за УЕ бр.9-УБ 9.2 кварт 3 и 4, објект 
бр. 1, на КП бр.14301/3-КО Прилеп. 

          
член 2 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 
објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 
Прилеп’’. 
   
Број  07 - 2406/51                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                             на Советот на Општина Прилеп 
  П р и л е п                                       м-р Никола Димески 
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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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП 
ЗА УАЕ БР.11-УБ 11/3 ПЛАНСКИ ОПФАТ Б,  ОБЈЕКТ БР. 3, 

НА КП БР.8347-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 
НИКОЛОСКИ ЗЛАТКО 

 
           1. Одлуката за утврдување исполнети услови 
за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена на 
сообраќајната инфраструктура, предвидена 
согласно ДУП за УАЕ бр.11-УБ 11/3 плански опфат Б, 
објект бр. 3, на КП бр.8347-КО Прилеп, на барање 
од Николоски Златко, се објавува во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/5 1                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
  31.10.2014 година                                       на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                       Марјан Ристески 

 
            Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (,,Службен весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина Прилеп” 
бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина 
Прилеп на седницата одржана на 31.10.2014 
година, донесе:  
 

О    Д    Л    У    К    А 
за утврдување исполнети услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши промена на сообраќајната инфраструктура, 
предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.11-УБ 11/3 
плански опфат Б, објект бр. 3, на КП бр.8347-КО 

Прилеп, на барање од Николоски Златко 
 
 

член 1 
                             Се утврдува дека се исполнети 
услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена на 
сообраќајната инфраструктура, предвидена 
согласно ДУП за УАЕ бр.11-УБ 11/3 плански опфат Б, 
објект бр. 3, на КП бр.8347-КО Прилеп. 
 
 
 
 

член 2 
            Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’. 

   
Број  07 - 2406/52                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                             на Советот на Општина Прилеп 
  П р и л е п                                      м-р Никола Димески 

 
            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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА ЈКП,,ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА’’ ПРИЛЕП ЗАУТВРДУВАЊЕ НА 
ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИ, 

БР.02-395/1-4 ОД 13.10.2014 ГОДИНА 

 
         1. Одлуката за давање согласност на Одлуката 
на ЈКП,,Водовод и канализација’’ Прилеп за 
утврдување на вредноста на бодот за 
пресметување на плати, бр.02-395/1-4 од 
13.10.2014 година, се објавува во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 2408/52                                              ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                         на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                                         Марјан Ристеск 

 

 
                   Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 
1 точка 6 од Законот за јавните претпријатија 
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) 
и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина 
Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина 
Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 
година,  донесе: 
 

О Д Л У К А 
за давање согласност на Одлуката на ЈКП,,Водовод  

и канализација’’ Прилеп за утврдување на 
вредноста на бодот за пресметување на плати 

бр.02-395/1-4 од 13.10.2014 година 
 
 

член 1 
 Се дава согласност на Одлуката на ЈКП 
,,Водовод и канализација’’ Прилеп за утврдување 
на вредноста на бодот за пресметување на плати, 
бр.02-395/1-4 од 13.10.2014 година. 
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член 2 
Одлуката да се достави до ЈКП ,,Водовод и 
канализација’’ Прилеп, Градоначалникот и 
архивата на Општина Прилеп. 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 
објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 
Прилеп’’. 
 
Број  07 - 2406/53                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                            на Советот на Општина Прилеп 
  П р и л е п                                    м-р Никола Димески 
 

 
          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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НАЦРТ  ДЕТАЛЕН 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  ЗА УЕ БР.18, УБ 
БР.18.03,ПЛАНСКИ ОПФАТ ,,1,, , 

ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 

 1. Одлуката за утврдување Нацрт  Детален 
урбанистички план  за УЕ бр.18, УБ 
бр.18.03,плански опфат ,,1,, , во Општина Прилеп, 
се објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
  Број  08 - 2408/53                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 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, 53/11, 
144/12, 70/13, 163/13 и 42/14 ), 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, 31.10.2014 
година,  донесе: 
 

О Д Л У К А 
за утврдување Нацрт Детален урбанистички план  

за УЕ бр.18, УБ бр.18.03,плански опфат ,,1,, во 
Општина Прилеп 

      
чл.1 

               Се утврдува Нацрт Детален урбанистички 
план  за УЕ бр.18, УБ бр.18.03,плански опфат ,,1,, 
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 северозападната страна граничи со 
осовината на собирната улица С1 - „Цане 
Кузманоски“ 
 Од западната страна граничи со собирната 
улица С1 – „Улица 18“; 
 Од североисточната страна граничи со 
граница на наменска зона – Б6; и 
 Од јужната и југозападната страна граничи 
со КП 23556/2, КП 23556/1, КП 24205-дел - пешачка 
улица, КП 23403, КП23404, КП 23413/1, КП 23410 и 
КП 24178-осовина на постојна пристапна улица; 
Вака оформирниот плански опфат за УЕ 18, УБ 
18.03, плански опфат ”1”  има површина од околу 
4,94 ха.                                                                                 
                                                                 Чл.2 
Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните 
прилози: 
1 Нацрт  детален урбанистички план  УЕ бр. 18, УБ 
бр. 18.03 ,плански опфат ,,1,, КО Прилеп,  општина 
Прилеп, фаза Нацрт план, плански период 2014-
2019, изработен од ,, ПЕРКАН ПРОЕКТ,, ДОО- 
Прилеп, со тех. бр.93/14 од месец октомври 2014 
год. 

С  О Д  Р  Ж  И Н  А  : 
ОПШТ ДЕЛ 
1. НАСЛОВНА СТРАНА 
2. СОДРЖИНА 
3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ФИРМАТА 
4. ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ 
5. ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПЛАНЕРОТ И СОРАБОТНИЦИТЕ 
6. ПИСМА ОД ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
7. ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА АЖУРИРАНА ПОДЛОГА 
 
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
1. ВОВЕД 
2. ГЕОГРАФСКИ И ГЕОДЕТСКИ ПОДАТОЦИ ЗА 
ПРОСТОРОТ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 
3. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО 
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 
4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНИТЕЛИ 
- природни фактори 
- сеизмика на просторот 
- климатски услови 
- културно наследство 
5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И 
ЧИНИТЕЛИ 
- инвентаризација на постоен градежен фонд 
- инвентаризација на постојна комунална 
инфраструктура 
6. АНАЛИЗА НА СТЕПЕНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ПОСТОЈНИОТ ПЛАН СО МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ 
- степен на реализација 
- извод од постоен   ГУП 
- програмска задача 
- концепт за просторен развој 

mailto:SODR@INA
mailto:A@URIRANA
mailto:MO@NOSTI
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Б.  НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОСТОЈНАТА 
СОСТОЈБА 
 
В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
- Микролокација- ситуација--------------м = 1: 10000 
- извод од ГУП - ПРИЛЕП -------------------м = 1: 5000 
- намена  и сообраќај 
- ажурирана геодетска подлога-------------м = 1: 1000 

- инвентаризација и снимање на постоен градежен 

фонд, инфраструктура и вкупна 

физичка супраструктура ---------------------- м = 1: 1000 

- инвентаризација и снимка на 
бесправноизградени град--------------------- м= 1: 1000 

3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ 
РЕШЕНИЈА ЗА СООБРАЌАЈНА И КОМУНАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 
- примарна и секундарна сообраќајна мрежа 
- стациониран сообраќај-паркирање и гаражирање 
- нивелациско решение 
- хидротехничка инфраструктура 
- електроенергетика 

4.   ОСТАНАТО 
- делумно обработени барања 
- економско образложение5.  МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 
- мерки за заштита на животната средина 
- мерки за заштита на природата 
- мерки за заштита на културното наследство 
- мерки за заштита од пожар и други природни и 
технички непогоди 
- мерки за заштита и спасување 
 
6.  УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 
- општи  услови 
- посебни  услови 
 
Б. НУМЕРИЧКИ И БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА 
ПЛАНИРАНИОТ РАЗВОЈ 
 
В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
 
1. РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН И ПЛАН НА ПОВРШИНИ ЗА 
ГРАДЕЊЕ--------------------------------------------м =1: 1000 
2. СООБРАЌАЕН ПЛАН, НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН И 
ПЛАН НА ЗЕЛЕНИЛО----------------------------м =1: 1000 
3. ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН-----------------м =1: 1000 
 водовод 
 канализација 
 електрика 
 птт 
  
4. СИНТЕЗЕН ПЛАН НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА 
-----------------------------------------------------------м=1: 1000 
 2.Извештај од извршена стручна ревизија на 
Нацрт Планот изработена од ЈП  за ПУП -Прилеп , со 
тех.бр. 077/14 од октомври 2014 год 
3.Мислење бр.03-1227/7  од 28.10.2014 год. од 
Комисијата за давање на мислење на планска 

документација формирана од страна на 
Градоначалникот на општина Прилеп . 
 5.Програма бр. 07-101/3 од 15.01.2014 година за 
донесување  на урбанистички планови на територијата 
на Општина Прилеп за 2014 год .   
                                       

Чл.3 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп. 
 
 
Број  07 - 2406/54                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                             на Советот на Општина Прилеп 
  П р и л е п                                             м-р Никола Димески 
 

  
                   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, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот 

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ НА  СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈЕ  
- СПОМЕН ПЛОЧИ ПОСТАВЕНИ НА СКВЕР (ПАТЕКА) ВО ЧЕСТ 

НА СЛАВНИТЕ ЛИЧНОСТИ  ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА 
 ОД ПРИЛЕП 

 
 

               1. Одлуката за подигање, чување, одржување, 
заштита и користење на  спомен обележје - спомен 
плочи поставени на сквер (патека) во чест на славните 
личности од областа на културата од Прилеп, се 

објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

 

 
  Број  08 - 2408/54                                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 

  31.10.2014 година                                                  на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                                 Марјан Ристески 

 
 
                   Врз основа на член 18  став 1 од Законот за 
меморијалните споменици и спомен обележјата 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
66/2004 89/2008), 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 Статутот на 
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 
Прилеп" бр.6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на 
Општина Прилеп на седницата, одржана на 31.10.2014 
година, донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А 

за подигање, чување, одржување, заштита и 
користење на спомен обележје - спомен плочи 
поставени на сквер (патека) во чест на славните 

личности од областа на културата од Прилеп 
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Член 1 

           Со оваа Одлука во чест на славните-
значајните личности од Прилеп, се подига спомен 
обележје-спомен плочи, како партерно уредување 
на просторот. 
 

Член 2 

           Локацијата на Спомен плочите заедно со 
целото партерно решение се наоѓа на плоштадот 
пред Центарот за култура "Марко Цепенков"во 
Прилеп, на кое место според Техничката 
документација има предвидено  65 спомен плочи. 

Член 3 

            Спомен плочите ќе бидат изработени од 
локални материјали - гранит и мермер, на кои ќе 
бидат впишани имињата на славните личности од 
Прилеп од областа на културата. 

Член 4 

           Спомен плочи ќе им бидат поставени на 
Славни личности од Прилеп од областа на 
културата и тоа:  

           - од областа на литературно-издавачката 
дејност на:  

Димитар Талев, Македонски драмски писател. 

           - од областа на ликовната уметност:  

Јордан Грабулоски-скулптор, еден од 
основоположниците на современиот скулпторски 
израз во Македонија во 50-те и 60 -те години од 20 
век;  

Член 5 

             За реализација на иницијативата за 
подигање на Спомен обележјето е задолжено 
Јавното претпријатие за просторни и урбанистички 
планови. Одговорно лице - координатор на 
активностите е Бранко Нешкоски, дипломиран 
инженер архитект, директор на ЈП за ПУП. 
 

Член 6 

             Советот на Општината ќе управува и ќе се 
грижи за чување, одржување, заштита и користење  
на спомен обележјето. 

Член 7 

            Потребните средства за подигањето на 
спомен обележјето се обезбедени од Буџетот на 
Општина Прилеп. 

Член 8 

            Потребните средства за чување на 
обележјето ќе се обезбедуваат од Буџетот на 
Општина Прилеп.  

 

 

Член 9 

            Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’. 
 

Број  07 - 2406/55                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.10.2014 година                           на Советот на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                    м-р Никола Димески 
 

 
АКТ ОД КОМИСИЈА ЗА СТАТУТ И ПРОПИСИ 

 
КОМИСИЈА ЗА СТАТУТ И ПРОПИСИ 

 
             По извршениот увид на изворниот текст е 
утврдено дека во текстот на “Службен гласник на 
Општина Прилеп” број 10 од 26 Август 2014 година, 
е направена грешка поради што се дава: 

 
И С П Р А В К А 

на “Службен гласник на Општина Прилеп” број 10 
  од 26 август 2014 година 

 
               Во текстот на “Службен гласник на Општина 
Прилеп”  број 10 од 26 Август 2014 година во 
Одлука бр. 07/1820-20 , во член 1, ред 4  наместо 
зборот :,, КП 142 за КО-Прилеп,’’ треба да стои ,, КП 
142 за КО Дрен’’.  
 
Број 07 - 1820/20                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
03.11.2014 година   на Комисија за статут и прописи 
 П р и л е п                                   Жикица Петрески 
 
 
 

АКТ ОД КОМИСИЈА ЗА 

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЗНАЧАЈНИ 

НАСТАНИ, ДАТУМИ И ЛИЧНОСТИ 

 
                   Врз основа на член 43 од Статутот на 
Општина Прилеп (’’Сл. гласник на Општина 
Прилеп’’бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) и член 4 од 
Одлуката за востановување на општински награди 
и признанија бр.08 - 1281/5 од 03.10.1997 година, 
Комисијата за одбележување празници и 
манифестации и делување награди и признанија, 
на седницата одржана на ден 20.10.2014 година, 
донесе: 
 

О   Д   Л   У   К   А 
за доделување на награди и признанија по повод 

3-ти Ноември - Денот на ослободувањето на 
Прилеп 

 
член 1 

           Наградата за животно дело - по повод З-ти 
Ноември - Денот на ослободувањето на Прилеп, му 
се доделува на: 
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   -Кирил Самарџиоски, заради успешно 
раководење со Прилепската Пиварница, која од 
мала фабрика со мануелно производство прерасна 
во капацитет кој што е еден од најсовремените во 
својата бранша во Македонија, препознатлив 
бренд на градот Прилеп. 
 -Симом Наумоски, како општествено 
одговорна личност и креатор на брендот на 
прехранбената индустрија Витаминка, 
препознатлив како на домашниот, така и на 
светскиот пазар. 
 -Перо Иваноски-Тиквар, учесник во 
македонското револуционерно движење во текот 
на Втората светска војна и во создавањето на 
новата македонска држава на Првото заседание на 
АСНОМ. 
 -проф.д-р Љубен Попоски, заради 
неговата научно-истражувачка работа и творештво 
во областа на стопанството. 

член 2 
Наградите - плакети по повод 3-ти Ноември - Денот 
на ослободувањето на Прилеп  се доделуваат на: 
 
-Фестивал на народни инструменти и песни ’’Пеце 
Атанасовски’’, како најмасовна манифестација која 
го етаблира Прилеп како културно средиште во 
земјава и надвор од неа.  
-Сервис за спорт при општина Лозана од 
Швајцарија, заради огромната заложба за развој 
на спортот преку донирање на материјали за 
потребите на спортските објекти во Општина 
Прилеп.  
-СОУ ,,Ристе Ристески-Ричко’’, заради 
достигнувањата и прикажаните резултати од 
инфраструктурен, организациски и воспитно-
образовен аспект. 
-Конфекција ,,Хатра’’ ДООЕЛ-Прилеп, за 
унапредување на економскиот живот во Општина 
Прилеп. 
-Планински спортски клуб ’’Златоврв’’-Прилеп, 
како најстаро планинарско друштво во Република 
Македонија со постигнати исклучителни резултати 
во голем број на планинарски спортови. 
 
-Религиозна Група ,,Ехли Суннет Вел Џемат’’-
Прилеп, заради унапредување на верскиот живот 
во Општина Прилеп. 

-Организација на жени ,,Орхидеја’’-Прилеп, како 
најстара женска невладина организација во нашиот 
град и единствена членка на Националниот совет 
за родова рамноправност. 
-Здружение на пензионери-Прилеп, како 
најмасовна асоцијација која ги обединува 
пензионерите во  остварувањето на економската, 
социјалната и културната свера на живеење. 
-ООУ,,Климент Охридски’’, заради достигнувањата  
и прикажаните резултати од инфраструктурен, 
организациски и воспитно-образовен аспект. 

 
член 3 

  Наградите - дипломи по повод 3-ти 
Ноември - Денот на ослободувањето на Прилеп, им 
се доделуваат на: 
 
-Тони Чатлески, за постигнати резултати во 
ликовната уметност. 
-Михајло Мотески, за развојот на туризмот во 
Прилеп. 
-Кирил Ристески, за неговиот долгогодишен 
новинарски ангажман и придонесот во 
афирмацијата на Прилеп. 
-Милан Пројковски-Мичо, за неговиот 
долгогодишен новинарски ангажман и придонесот 
во афирмацијата на Прилеп. 
-Марија Ѓорѓиоска, како истакнат писател за деца и 
возрасни и творец во областа на сликарството. 
-Виолета Пепељугоска, за особен продонес во 
развој на образовниот процес од областа на 
англискиот јазик. 
-Блаже Димески, за особен придонес во развој на 
образовниот процес од областа на хемијата. 
 

             Член 4 
               Одлуката влегува во сила од денот на 
донесување, а истата ќе се објави во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 

 
 

 бр.07– 2320/1                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.10.2014 год.        на Комисијата за одбележување  
    П р и л е п               празници   и  манифестации и  
                                 доделување награди и признанија  
                                                    Радко Наумоски    
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АКТ ОД КОМИСИЈА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ И ПРАВА НА ДЕЦАТА 
 
 
 
 

СТРАТЕГИЈА И АКЦИОНЕНЕ ПЛАН ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА 
Содржина: 
- Водед 75 
- Република Македонија и меѓународни и домашни документи за правата на детето 75 
- Визија на општината 79 
- Методологија на изработка на стратегијата и акцискиот план за правата на децата 79 
- Ситуациона анализа за 2012 80 
- Разработка на конкретните мерки 87 
- Механизми за евалуација на активностите 117 
- Вклучени лица/институции во изработката на акцискиот план 117 
 
Водед 
Општина Прилеп е дел од иницијативата Општини по мерка на детето од 2009 година, проект 
поддржан од страна на УНИЦЕФ и реализиран од Центарот за човекови права и разрешување на 
конфликти од Скопје. Во рамките на оваа иницијатива во 2009, Комисијата за права на детето при 
Единицата на локалната самоуправа – Прилеп го донесе првиот акциски план за правата на детето 
2009 – 2013. 
 Во јуни 2013, Центарот за граѓанска иницијатива здружение на граѓани  од Прилеп, потегна 
иницијатива за изготвување на нов Акциски план за правата на детето 2014 – 2016 преку проектот 
Подобри услови за посветла иднина на децата, овозможен  со поддршка од американскиот народ  
овозможена од УСАИД и ФООМ. 
Овој процес ги вклучи сите релевантни чинители во општина Прилеп: Комисијата за општествени 
дејности и права на детето, основнитеи средните училишта, претставници од институциите: 
Меѓуопштински центар за социјална работа, Полициска станица Прилеп, Здравствен дом, граѓани и 
ученици.  
Република Македонија и меѓународни и домашни документи за правата на детето 
Генералното собрание на Организацијата на Обединетите Нации во 1989 година ја усвои 
Конвенцијата за правата на детето и со тоа беше направен најголем прогрес во регулирањето на 
проблематиката за унапредување на правата на детето. Оваа Конвенција во Република 
Македонија е прифатена и ратификувана во 1992 година. Конвенцијата претставува надградба на 
Декларацијата за правата на детето од 1959 година, и во рекордно време беше прифатена од 
потребниот број држави членки на Обединетите Нации и влезе во сила само една година по 
нејзиното усвојување.  
 На Светскиот самит за деца што се одржа на највисоко ниво, во 1990 година во седиштето 
на Обединетите Нации, беа усвоени Светската декларација за опстанокот, заштитата и развојот на 
децата и Светскиот план за акција. Во овие документи зацртани се глобалните цели што треба да 
бидат реализирани на планот на детскиот развој. Учесниците на Светскиот Самит презедоа обврска 
да ги имплементираат одредбите од Светскиот план за акција, низ развој на сопствени 
Национални програми за акција за децата. Обврската е реафирмирана и во документот „Свет по 
мерка на децата“ усвоен на Специјалната сесија на Генералното собрание на ОН, одржана во 2002 
година, со цел да се направи преглед на реализираните обврски од Светскиот самит за деца. 
 Република Македонија, како членка на Обединетите Нации, држава договорна страна на 
Конвенцијата за правата на детето и потписник на Светскиот план за акција, го изработи 
Националниот план за акција (НПА), што претставува национална стратегија за имплементирање 
на Конвенцијата за правата на детето.  
Република Македонија има обврска да обезбедува услови за остварување и заштита на правата на 
децата и врз основа на други, потпишани и ратификувани me|unarodni документи од областа на 
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човековите права и слободи, особено на тие што третираат специфични права на децата. Тука 
spa|aat двата факултативни протоколи кон Конвенцијата за правата на детето, и тоа за вклучување 
на децата во вооружените судири и за продажбата на деца, детската проституција и детстката 
порнографија, потоа конвенциите на Советот на Европа со кои се регулираат одделни сегменти или 
права на детето, како и релевантни политички декларации.  
Сите тие и слични документи што ги има прифатено државата, претставуваат дел од внатрешниот 
правен поредок, согласно член 118 од Уставот на Република Македонија. 
Донесувањето на Националниот план  за акција 2006 - 2015 има за цел да ја зајакне улогата на 
децата и да даде апсолутен приоритет на нивните права и интерси. Инволвирањето на секој 
сегмент од општеството подразбира мултидициплинарен пристап во активностите и мерките, кои 
се насочени, пред сè, кон унапредување на севкупната положба на децата во Република 
Македонија. 
Заштитата на децата во Република Македонија е регулирана со Законот за заштита на децата 
(Службен весник на РМ, бр. 23/2013, 12/2014 ).  Владата на Република Македонија на почетокот на 
секоја година донесува програма за развој на заштитата на децата која е во функција на 
унапредување и остварување на системот на заштита на децата. 
 Во рамките на Министерството за труд и социјална политика детските права се 
загарантирани со следните документи: 
- Програма за развој на дејноста на заштита на децата за 2014 година 
- Мултидисциплинарен протокол за постапување со деца на улица во Република 
Македонија 
- Акциски план 2013-2015 за децана улица 
- Протокол за соработка меѓу надлежните институции за случаи на сексуална злоупотреба на 
деца и педофилија 
- Акционен план за превенција справување со сексуална злоупотреба ипедофилија 
 
Со започнувањето на процесот на децентрализација и пренесувањето на многу надлежности од 
централно на локално ниво, општината се поставува во улога на значаен фактор во остварувањето 
на потребите и интересите на граѓаните во повеќе клучни подрачја од нивното живеење, и тоа:  
1. Урбанистичко (урбано и рурално) планирање 
2. Заштита на животната средина и природата 
3. Локален економски развој 
4. Комунални дејности 
5. Култура 
6. Спорт и рекреација 
7. Социјална заштита и заштита на деца 
8. Образование 
9. Здравствена заштита 
 Во законот за Локална самоуправа (Сл. весник на РМ 05/2002) во член 22 точка 7 се наведени 
надлежностите на општините за вршење на социјална заштита и заштита на деца. Со законот за 
Локална самоуправа и процесот на децентрализација, голем дел од обврските преземени од 
страна на Република Македонија преоѓаат во надлежност на општината. Во НПА на локалната 
самоуправа се гледа како на рамноправен партнер  и носител на активностите поврзани со 
имплементација на Конвенцијата за правата на детето. Општината има обврска да обезбедува 
услови за промоција, остварување и заштита на правата на децата, која произлегува од обврските 
на Република Македонија прифатени со ратификацијата на Конвенцијата за правата на детето и 
врз основа на другите потпишани и ратификувани документи од областа на човековите права и 
слободи, особено на тие што се однесуваат  на специфични права на детето. Според НПА, учеството 
на локалната самоуправа е идентификувано во сите сегменти на нејзината надлежност.    
 Локалниот план за акција (ЛПА) за правата на децата во Општина Прилеп се потпира на 
Националниот план за акција, Конвенцијата за првата на детето и другите меѓународни документи 
од областа на правата на децата ратификувани од страна на Република Македонија. Планот го 
изработува Комисијата за општествени дејности и права на децата, која е постојана комисија на 
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Советот на Општина Прилеп, а го усвојува Советот на Општина Прилеп. ЛПА на Општина Прилеп е 
изработен за приод од 3 години (2014 – 2016).  
Локалниот план за акција ќе овозможи имплементација на Конвенцијата за правата на детето на 
локално ниво, односно ќе ги даде насоките за изградба на општина по мерка на детето, општина 
во која ќе се применуваат стандардите на Конвенцијата. Локалниот план за акција е заснован на 
клучните принципи утврдени со конвенцијата за правата на детето:  
1. Забрана на дискриминација - сите органи и поединци законски се обврзани да го почитуваат 
начелото на недискриминација, а непочитувањето на истото треба да се санкционира. На локално 
ниво тоа значи: промоција на принципот преку дефинирање на политиките и стратегиите, 
создавање услови за практикување на сите права од страна на сите деца на еднаков начин во 
донесувањето на конкретни одлуки и активности и заштита на детето кое е изложено на било кој 
облик на дискриминација со дефинирање на заштитни механизми и процедури. 
2. Најдобар интерес на детето - интересот на детето има примарно значење и апсолутен приоритет 
при креирањето на политиките, при донесување конкретни одлуки и при преземање мерки и 
активности што се однесуваат на децата. На локално ниво, примената на принципот на најдобар 
интерес на детето подразбира: внесување на најдобриот интерес на детето во донесувањето на 
сите одлуки, и дефинирање на сите активности кои се поврзани со децата, како и, приоритизација 
на интересите на децата во однос на сите останати интереси во рамките на надлежностите на 
општината. 
3. Партиципација на децата – да се слушне мислењето на децата и тоа да биде сериозно земено 
предвид во донесувањето на одлуките и спроведувањето на активностите што се однесуваат на 
децата. На ниво на локална самоуправа, принципот на партиципација на децата подразбира: 
детето да се третира како субјект и носител на права и обврски, на децата да им се обезбеди 
соодветен пристап до сите информации од значење за нивната добросостојба, да им се дозволи и 
овозможи да учествуваат во донесување одлуки за прашања од локално значење во средината 
каде што живеат и можност да го изразуваат своето мислење на разни дозволени начини (преку 
мирно собирање, детски здруженија, организации, преку училиштата, месните заедници и сл.). 
4. Опстанок и развој – принцип којшто подразбира обединување на трите претходно спомнати 
принципи, во функција на остварување на опстанокот и развојот на детето како нешто многу 
повеќе од просто гарантирање на право на живот и преживување. Според Конвенцијата, 
опстанокот и развојот треба да бидат овозможени “…до највисок можен степен…”. 
    На ниво на локална самоуправа, принципот на опстанок и развој го означува динамичниот 
аспект во правото за живот (вклучувајќи ја и потребата од превентивни акции како, на пример, 
имунизација). Поимот развој се толкува во уште поширока смисла и додава нов квалитет кој го 
вклучува развојот на личноста на детето, неговите таленти и способности. 
Локалниот план за акција за правата на децата во Општина Прилеп има за цел: 
- да се дефинира политиката на Општина Прилеп во однос на правата на децата; 
- да се воспостават стандарди преку кои ќе се обезбеди заштита и подобрување на условите за 
рамноправен пристап кон основните права на секое дете, како дел од правилниот развој на детето 
и дел од човековото достоинство;  
- да се стават децата на прво место, односно најдобриот интерес на детето да биде од примарно 
значење во сите активности; 
- да се елиминираат сите видови на дискриминација која задира во правата и интересите на 
децата; 
- да се намалат разликите me|u децата, односно да му се посвети еднаква грижа на секое дете, 
особено на децата што потекнуваат од сиромашни семејства или од поедини етнички заедници 
или пак се деца со посебни потреби; 
- да се намали сиромаштијата кај децата;  
- да се овозможи образование на секое дете; 
- да се обезбедат услови и можности за создавање на училишта по мерка на децата; 
- да се созадат услови за образование за мир и толеранција; 
- да се создадат услови и можност за препознавње на талентираните деца и да се овозможи 
натаможен развој на нивниот талент;  
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- да им се обезбедат сите потребни услови и можности за остварување на сите права без 
никаква дискриминација на децата со посебни потреби;  
- да се заштитат децата од сите видови злоупотреби и насилство ; 
- да им се обезбеди здрава животна средина на децата; 
- да му се обезбеди на секое дете највисоко ниво на здравствена заштита; 
- да се слушне мислењето на децата за сите прашања што се однесуваат на нивните права и 
интереси; 
- да се обезбеди стручно усовршување и континуирана обука на државните службеници во 
општината што се занимаваат со остварување и заштита на правата на децата. 
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Визија на општината 
 
Општина Прилеп – Општина по мерка на детето 
Општина Прилеп –  општина во која има систем на локална власт кој е насочен кон исполнување на 
правата на децата, каде се почитува мислењето на децата и нивните потреби и се обезбедува 
нивно активно учествуво во процесите во локалната заедница, училиштата и семејството. Децата 
се рамноправни граѓани на нашата општина без разлика на нивната етничка и верска припадност, 
место на живеење, пол, попреченост или социјален статус. 
Во Општина Прилеп сите деца се чувствуваат безбедно и заштитено и имаат услови за правилен 
раст и развој, имаат пристап до современо образование, можности за дружење, игра и развивање 
на нивните посебни таленти. 
 
Методологија на изработка на стратегијата и акцискиот план за правата на децата 
 
Проектниот тим на Центар за граѓанска иницијатива, вклучен во проектот „Подобри услови за 
посветла иднина на децата“   составен од проектниот координатор, тимот за менторство составен 
од експерт за стратешко планирање, буџетирање, мониторинг и евалуација и права на децата 
организираа 5 редовни месечни состаноци за планирање со Комисијата за општествени дејности и 
права на децата при општина Прилеп. На овие состаноци се следеше и планираше 
имплементацијата на проектот, се утврдуваа можните недостатоци и предизвици и се развиваа 
стратегии за нивно надминување.  
Во рамките на проектот беше формирано работно тело за самоевалуација. Ова тело го сочинуваа 
членовите на Комисија за општествени дејности и права на децата, експерт - евалуатор од Центар 
за граѓанска иницијатива и дваесет члено работно тело од претставници на релевантни институции 
од Прилеп: Советник за образование, Претставници на комисии на советот на општината, 
Здравстевен дом, Меѓуопштински центар за социјални работа, Полициска станица, Претставници 
на предучилишни установи, основно и средно образование. Ова работно тело одржа 5 работни 
средби.  
На овие работни средби, беше утврдено дека акцискиот план за правата на децата ќе ги опфати 
следниве области: 
Сиромаштво,  
Здравство, 
 Инклузија и  
Превенцијаод злоставување. 
Со цел да се обезбеди што пошироко учество на децата како и граѓаните, ЦГИ направи 
истражување во сите основни и средни училишта каде учениците, наставниците и родителите 
имаа можност да ги искажат своите мислења и ставови околу состојбата на детските права на 
територијата на Прилеп во сверите на: Сиромаштво, Здравство, Инклузија и Превенција од 
злоставување. 
Согласно приоритетите кои се утврдија за акцискиот план, беа формирани фокус групи кои на 
менторирани средби од страна на ЦГИ ги креираа акциските планови. 
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Ситуациона анализа за 2012 
 

Индикатор Податоци од 2007 Нова состојба- 2012 

1. Процент на 
население под 18 години  
(од вкупното население 
во општината) 

Бр.на жители  во Општина 
Прилеп: 76.593 
Бр.на деца 0-19 год. 17.886 
23,35% 

Бр.на жители  во Општина Прилеп: 
76.768(попис 2002) 
Бр.на деца 0-19 год. 12.911 
16,82% 

2. Стапка на насилен 
криминал на 10.000 
жители 

77 случаи на насилен 
криминал во 2007 
4 случаи на полов напад врз 
дете 

64 случаи на насилен криминал во 2012 
Нема случаи на полов напад врз дете 
Кривични пријави за насилство 
извршени од малолетници  4 случаеви. 

3. Семејствa кои 
примаат социјална 
помош – Општина 
Прилеп 

Состојба на 31.12.2007 - 3.527 
од вкупно 23.225 семејства 
во Општина Прилеп 
15,2% 

Состојба во 2012год -2.130од вкупно 
21.935  семејства баратели на 
социјална помош во Општина Прилеп 
9.71% 

4. Активни баратели на 
работа споредено со 
бројот на работоспособно 
население 

Број на невработени лица – 
24.248  
Број на активни баратели на 
работа - 18.854 
Вкупно работоспособно 
население – 51.499 
Процент на активни 
баратели на работа 
споредено со 
работоспособно население 
36,6% 

Број на невработени лица – 17.100 
Број на активни баратели на работа – 
7.100 
Други лица кои бараат работа – 10.000 
 Вкупно работоспособно население –  
22.707 вработени  17,100 невработени 
39,807 граѓани 
Процент на активни баратели на работа 
споредено со работоспособно 
население 

5. Детски игралишта 
(број/метри2 споредени 
со број на деца). Под 
детско игралиште се 
подразбираат сите 
површини кои се 
опремени или 
прилагодени за деца (а 
кои се за јавна употреба, 
надвор од конкретни 
установи) и не се 
спортски терени од било 
кој вид. 

20 детски игралишта, со 
вкупна површина од  
16.939м2 

Споредено со бројот на деца 
-  
0,95 м2/дете 
 
 
 

Големи детски паркови со детски 
игралишта од 2009 до 2013  60900м² и 
35 детски игралишта. 
Малски паркови и детски игралишта од 
2007 до 2013 23150м² и 29 детски 
игралишта.Споредено со бројот на 
деца – 15,36 м²/дете. 

6. Паркови и зелени 
површини (број/метри2 
споредени со население). 
Под паркови се 
подразбираат само оние 
кои се во градското 
подрачје. 

3 поголеми парковски 
површини во централно 
градско подрачје и повеќе 
(8) маалски паркови со 
вкупна површина од 
28.000м2 

1,5м2/дете 

6 поголеми парковски површини во 
централно градско подрачје и 26 
маалски паркови и паркови во 
населените места. 

7. Безбедност на 
излезите на училиштата 
(сигнализација, ограда, 
пешачки премин, 
организирано 
преминување).  

Вкупен број на училишта во 
општината: 16 
Основни училишта: 11 
централни ОУ, со 18 
подрачни училишта 
Средни училишта: 5 

Вкупен број на училишта во општината: 
16 
Основни училишта: 11 централни ОУ, 
со 19 подрачни училишта 
Средни училишта: 5 
Безбедноста на улилиштата,  
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Број на училишта пред 
кои има: семафори, 
ознаки за деца и пешачки 
премин со ознаки, 
испакнати места за 
намалување на брзината, 
сообраќајци во време на 
завршување на часовите) 

Безбедноста на улилиштата,  
поставувањето на огради на 
училишните дворови, како и 
безбедносни ознаки ознаки 
пред училишните влезови е 
на доста задоволително 
ниво - поставени се пред 95% 
од влезовите на училиштата.  
Нема единствено пред 
училиштата во рурална 
средина, но констатирано е и 
дека нема потреба. 
Организирано преминување 
на учениците од пониските 
одделенија има во едно 
училиште. 

поставувањето на огради на 
училишните дворови, како и 
безбедносни ознаки ознаки пред 
училишните влезови е на доста 
задоволително ниво - поставени се 
пред 95% од влезовите на училиштата.  
Нема единствено пред училиштата во 
рурална средина, но констатирано е и 
дека нема потреба. Организирано 
преминување на учениците од 
пониските одделенија има во едно 
училиште. 

8. Чистота на водата за 
пиење 

Редовно се врши проверка 
на чистотата на водата за 
пиење од страна на ЈКП 
„Водовод и канализација“ и 
Заводот за здравствена 
заштита - Прилеп. Од 
направените испитувања 
може да се каже дека 
водоводните системи во 
Општина Прилеп 
располагаат со чиста и 
исправна вода за пиење. 

Редовно се врши проверка на чистотата 
на водата за пиење од страна на ЈКП 
„Водовод и канализација“ и Заводот за 
здравствена заштита - Прилеп. Од 
направените испитувања може да се 
каже дека водоводните системи во 
Општина Прилеп располагаат со чиста и 
исправна вода за пиење. 

9. Водовод/канализациј
а (покриеност на сите 
населени места со 
активен водовод и 
канализација, постоење 
на населени места во кои 
ги нема двете или нема 
едно од нив) 

Градот Прилеп и населените 
места Големо Коњари, Мало 
Коњари, Кадино Село, 
Галичани, Беровци, Ново 
Лагово, Тополчани, 
Мажучиште и Селце - 
водоводи под надлежност 
на ЈКП „Водовод и 
канализација“ 
И другите села имаат 
водоводи, но не се под ЈКП 
„Водовод и канализација“ 
Канализација има само 
граПрилеп. 

Градот Прилеп и населените места 
Големо Коњари, Мало Коњари, Кадино 
Село, Галичани, Беровци, Ново Лагово, 
Тополчани, Мажучиште и Селце - 
водоводи под надлежност на ЈКП 
„Водовод и канализација“ 
И другите села имаат водоводи, но не 
се под ЈКП „Водовод и канализација“ а 
тоа се 
Лениште,Дуње,Лопатица,Крушевица. 
Канализација има само градот Прилеп. 
Во тек е поставување на канализација 
во населените места  
Канатларци,Големо Коњари, и Мало 
Коњари. 

10. Депонии (број и 
капацитет) 

1 депонија во која просечно 
се одведуваат 80 тони 
отпад/дневно, или вкупен 
капацитет на годишно ниво -  
28.800 тони 

1 депонија во која просечно се 
одведуваат 80 тони отпад/дневно, или 
вкупен капацитет на годишно ниво -  
28.800 тони.ВО 2008 год. ЈКП 
Комуналец го отпочна проектот за 
примарна селекција на отпад.Оваа 
селекција на одпад покрај на јавно-
прометните површини станбените 
згради,институциите овозможена е и 
во домаќинствата со набавка на канти 
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од страна на ЈКП Комуналец. 

11. Улично осветлување 
(километри осветлени 
улици во град и во 
селските населени места) 

Вкупно 200 км осветлени 
улици, од кои:  
- во град: 130км 
- во селата: 70км 

Вкупно 100 км поставени нови 
штедливи светилки до 2012 год:  
- во град: 40км 
- во селата: 60км 

12. Културни 
манифестации за деца 

2 детски фестивали: 
- Фестивал на детски песни 
„Ѕвездички“ 
- Младински фестивал  на 
забавни песни „Мелфест“ 
5 детски театарски претстави  
7 завршни приредби на ОУ 
1 годишна приредба на 
детските градинки 
2 концерти на Основното 
музичко училиште 
1 новогодишна детска 
програма, детски програми 
при одбележување на 
општинските и државните 
празници, 
повеќе детски ликовни 
изложби, литературни 
читања 

2 детски фестивали: 
- Фестивал на детски песни 
„Ѕвездички“ 
- Младински фестивал  на забавни 
песни „Мелфест“ 
-Карневал Прочка. 
- Дочек на Нова Година. 
- Велигденски хепенинг. 
- Палачинкаријада. 
- Прослава по пово 11ти Октомври. 
- Една годишна приредба на детските 
градинки. 
- 7 завршни приредбо на ОУ – смотри. 
- 5 детски театарски претстави. 
- Одбележување на општинските и 
државните празници , повеќе детски 
ликовни изложби, литературни читања. 

13. Спортски (детски) 
здруженија со број на 
опфатени деца во 
спортските здруженија 

Вкупно 90 спортски 
здруженија, а податок за 
точен број за опфатени деца 
нема и тешко може да се 
дојде до овој податок 

90 спортски клубови а податок за точен 
број за опфатени деца нема и тешко 
може да се дојде до овој податок. 
31 здружение на граѓани 
 

14. Спортско-рекреативни 
центри (м2 на 10000 
жители)  

5 површини, со вкупно 
133.727 м2 

13,37м2 на 10000жители 

 

15. Центри за деца со пречки 
во развојот и број на деца 
со пречки во развој 
опфатени во нив 

Еден дневен центар за деца 
со пречки во развојот во кој 
престојуваат 25 деца 

Еден дневен центар за деца со пречки 
во развојот во кој престојуваат 23 деца 

16. Центри за ран детски 
развој (број на центри и 
број на деца кои се 
опфатени во нив во 2007 
година) 

нема Нема 

17. Пријавено семејно 
насилство (во центрите за 
социјална работа) 
независно од тоа дали е 
понатаму спроведена 
било каква процедура 

49 случаи на пријавено 
семејно насилство 

Во 2012год. 40 случаи на пријавено 
семејно насилство и околу 30 случаи со 
кои се работело усно претежно 
советодавно. 

18. Број на деца опфатени во 
предучилишни установи 
(независно од тоа дали 
станува збор за државни 
или приватни) 

650 деца 870 деца  
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19. Број на предучилишни 
установи (независно од 
тоа дали се државни или 
приватни) 

4 предучилишни установи 4 Градинки- предучилишни установи 

20. Деца кои не се 
регистрирани во 
матичната евиденција 
(деца без државјанство и 
деца кои немаат изводи) 

Нема точен податок, се 
претпоставува дека нема 
многу вакви деца и се 
претежно сконцентрирани 
во Ромската популација 

9 случаеви решени со упис со лично 
име  
7 случаеви решени со дополнително со 
упис 
6 случаеви решени со ДНК анализа 
5случаеви не заинтересирани росители 
за упис на нивните деца 
1 случај не можи да се направи ДНК 
анализа 
4 случаи живеат во село Чичино во 
Скопје само ги има во евиденција РИЦ 
бидејќи се од Прилеп 
19 случаеви ќе се решаваат во 
наредниот период. 
Овие податоци се за период од 2012 до 
средината на 2013 год. 

21. Деца со пречки во 
развојот вклучени во 
редовна настава 

Основни училишта - 54 
Средни училишта - 15 
Вкупно - 69 

Основни училишта - 56 
Средни училишта –8 
Вкупно – 64 

22. Простор во училиштата 
спореден со број на деца 
(број смени на 
изведување на настава и 
кога започнуваат и 
завршуваат) 

Вкупен број на училишта во 
општината: 16 
Основни училишта: 11 
централни ОУ, со 18 
подрачни училишта 
Средни училишта: 5 
Вкупен број на ученици во 
основно и средно 
образование во 2007 год. 
12.136 ученици 
основно - 7.888 
средно - 4.248 
Просторните услови во сите 
училишта задоволуваат, 
освен во едно училиште, 
каде заради недостаток на 
простор, наставата за Iодд. 
се одвива во три смени. 
Сите училишта работат во 2 
смени, освен основното 
училиште во с. Тополчани и 
18те подрачни учишлита кои 
работат во една смена. 
I смена: 7:15 до 12:45 
II смена: 13:00 до 18:30 
Заради просторни услови, 
едно училиште натавата за 
Iодд. ја организира во 3 
смени. 

Вкупен број на училишта во општината: 
16 
Основни училишта: 11 централни ОУ, 
со 19 подрачни училишта 
Средни училишта: 5 
Вкупен број на ученици во основно и 
средно образование во 2012 год. 
11.000 ученици 
основно – 7.200 
средно – 3.800 
Просторните услови во сите училишта 
задоволуваат, освен во едно училиште, 
каде заради недостаток на простор, 
наставата за Iодд. се одвива во три 
смени. 
Сите училишта работат во 2 смени, 
освен основното училиште во с. 
Тополчани и 18те подрачни учишлита 
кои работат во една смена. 
I смена: 7:15 до 12:45 
II смена: 13:00 до 18:30 
Заради просторни услови, едно 
училиште натавата за Iодд. ја 
организира во 3 смени. 
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23. Однос на запишани и 
деца кои завршиле 
основно образование 

Запишани во 
Iодд./Завршиле VIIIодд. 
97% од запишаните ученици 
во прво одделение 
завршуваат основно 
училиште. Доколку се 
разгледува некоја 
специфична осетлива група 
може да се каже дека овој 
проецент е нешто понизок 
кај ромската популација. 
Ако се разгледа односот на 
запишани во 2007 и кои 
завршиле во 2007,  
соодносот е  0,8 со што може 
да се каже дека бројот на 
деца кои се запишуваат во 
прво одделение се намалува 

Запишани во Iодд./Завршиле VIIIодд. 
99% од запишаните ученици во прво 
одделение завршуваат основно 
училиште. Доколку се разгледува 
некоја специфична осетлива група 
може да се каже дека овој проецент е 
нешто понизок кај ромската 
популација. 
 

24. Дефектолози и обучен 
кадар за децата со 
посебни потреби 

2 дефектолози, вработени во 
едно училиште во кое има 
посебни паралелки за деца 
со посебни потреби, 
останатите училишта немаат 
вработени дефектолози 

2 дефектолози, вработени во едно 
училиште во кое има посебни 
паралелки за деца со посебни потреби 
уште 3 дефектолози за другите 
училишта. 
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25. Процент на имунизирани 
деца, по заболувања 

Полиомиелит 
Вакцинација - 1039  (99,6%) 
Ревакцинација - 3629 (99%) 
Ди-Те-Пер 
Вакцинација - 1039 (102,5%) 
Ревакцинација - 1989 (100%) 
Ди-Те 
Ревакцинација - 2615 (98,7%) 
Те 
Ревакцинација - 1310 (97,7%) 
МРП 
(Морбили,Рубеола,Паротит) 
Вакцинација - 1029 (99,8%) 
Ревакцинација - 1035 (99,5%) 
Рубеола 
Ревакцинација - 661 (97,9%) 
Хепатит Б 
Вакцинација - 3118 (99,7%) 
 
Вкупно: 17.464 (99,4%) 

Извештај за вакцинирани деца 
предучилишна за 2012  
Хепатит Б 
Вакцинација -1084 (100%) 
Ревакцинација 
Инфекции со хемофилус инфлуенца 
тип Б 
Вакцинација – 998 (92%) 
Ревакцинација- 1069 (99%) 
Ди-Те-Пер 
Вакцинација -1008 (93%) 
Ревакцинација 1 – 1110 (102%) 
Ревакцинација 2-1039 (96%) 
Полио  
Вакцинација- 1008 (93%) 
Ревакцинација – 1110 (102%) 
МРП  
Вакцинација – 1204 ( 111%) 
БСГ  
До 60 дена - 33  (3%) 
До 12 месеци 408 (38%) 
Манту  
76 (7%) 
Извештај за вакцинирани деца 
училишна за 2012  
Полиомиелит 
Вакцинација  
Ревакцинација – 1942 
Ди-Те-Пер 
Вакцинација  
Ревакцинација 
Ди-Те 
Ревакцинација- 1942 
Те 
Ревакцинација – 1277 
МРП (Морбили,Рубеола,Паротит) 
Вакцинација  
Ревакцинација – 1023 
Рубеола 
Ревакцинација – 385 
Хепатит Б 
Вакцинациј 

26. Евиденција на најчести заболувања (листа со број на  
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заболени) 
0-6 год.                            7-19год. 
Заболување  број Мб. 

1/100
0 

број Мб. 
1/100
0 

број Мб. 
1/100
0 

број Мб. 
1/100
0 

Акутен фарингит и 
акутен тонзилит  

бро
ј 
% 
од 
вк. 
Мб. 

8214 
38,4 

1190,4 6123 
31,2 

367,8 8399 
28,0 

1105.3 6370 
20,8 

436.2 

- Акутен бронхит и 
бронхиолит 

бро
ј 
% 
од 
вк. 
Мб. 

2022 
9,5 

293,0 1482 
7,6 

89,0 3695 
12.3 

486.2 1834 
6.0 

125.6 

- Други акутни 
горнореспираторни 
инфекции 

бро
ј 
% 
од 
вк. 
Мб. 

1433 
 

207,7 1296 
6,6 

77,9 1744 
5.8 

229.5 1404 
4.6 

96.1 

б- Акутен ларингит и 
трахеит 

бро
ј 
% 
од 
вк. 
Мб. 

972 
4,5 

140,9 882 
4,5 

53,0 1408 
4.7 

185.3 1087 
3.5 

74.4 

- Други болести на 
цревата и 
перитонеумот 

бро
ј 
% 
од 
вк. 
Мб. 

706 
3,3 

102,3 263 
1,3 

15,8 1378 
4.6 

181.3 749 
2.4 

51.3 

- Бронхопнеумонија бро
ј 
% 
од 
вк. 
Мб. 

649 
3,0 

94,1 234 
1,2 

14,1 805 
2.7 

105.9 160 
0.5 

11.0 

- Други болести на 
горен респираторен 
тракт 

бро
ј 
% 
од 
вк. 
Мб. 

537 
2,5 

77,8 553 
2,8 

33,2 173 
0.6 

22.8 300 
1.0 

20.5 

- Отитис медија и др. 
пореметувања на 
средно уво 

бро
ј 
% 
од 
вк. 

520 
2,4 

75,4 290 
1,5 

17,4 849 
2.8 

111.7 490 
1.6 

33.6 
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Разработка на конкретните мерки 
 
Сумарна анализа од прашалници од училиштата од Прилеп 

Инклузија  
- Децата да бидат сакани и почитувани  
- Право на мислење, учење, живот, почитување, избор, државјанство, здрав живот, образование, 

слободно искажување, глас, слобода, еднакви можности 
- Право на бесплатен превоз 
- Одлука на децата за училишната униформа 
- Право да се вклучуваат децата во донесување на одлуки во семејството, училиштето и 

спортските клубови 
- Запознавање на децата со нивните права  
- Повеќе здруженија во кои ќе учествуваат децата и ќе ги изразуваат своите желби и потреби 

преку говор  
- Да учествува во проекти 
- Активно вкучување на децата со посебни потреби во образовниот систем 
- Електронски помагала за децата со посебни потреби и стручни лица за работа со истите 
- Да се организираат активности за време на летен и зимски распуст  
- Изградба на затворен простор за спорт и игри  
- Еднакви можности за сите деца 
- Различни стратегии за учење, спрема капацитетите на децата  

Мб. 
- Коњуктивит бро

ј 
% 
од 
вк. 
Мб. 

270 
1,3 

39,1 286 
1,5 

17,2 694 
2.3 

91.3 485 
1.6 

33.2 

- Анемија поради 
дефицит на железо 

бро
ј 
% 
од 
вк. 
Мб. 

618 
2,9 

89,6 356 
1,8 

21,4 930 
3.1 

122.4 292 
1.0 

20.0 

27. Стапки на морбидитет  Претходно се наведени за 
пооделните болести 

 

28. //Стапки на морталитет  Предучилишни деца - 17 
  - стапка на морталитет 2,5‰ 
Училишни деца и младина - 6 
  - стапка на морталитет 0,4‰ 

 

29. Број на проекти во 
општините во кои 
директна целна група се 
децата (независно од 
носителот на проектот и 
независно од возраста на 
децата) 

4 (Инклузија на деца од рурална 
средина – носител НВО, Детски 
игралишта – носител ЈКП 
„Комуналец“ Прилеп, Собирај ПЕТ 
за подобар свет – ЈКП „Комуналец“, 
Општина Прилеп, УСАИД и НВО, 
Училишна програма на ЈКП 
„Водовод и канализација“ 
поддржана од KFWБанка „Секоја 
капка се брои“) 
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- Предавање од страна на стучни лица 
- Децата имаат право и обврска да учествуваат во одлучувањето за изгледот на нивните 

училишта и нивната околина  
- Градење на нови градинки  
- Градски базент  
- Компјутери во интернатот  
- Бифе во училиштата  
- Укинување на екстерното тестирање  
- Да се укине е- дневникот  
- Подвижни скали во поголемите училишта  
- Вклучување на децата како советници во парламент  
- Почесто спровердување на анкети во кои децата ќе можат да ги дадат своите предлози во врска 

со нивните права  
- Да се оспособи работилницата од дрвопреработувачката струка за изведување на практична 

настава во Ѓорче Петров 
- Отворање на локали од забавен карактер   
- Реконструкција на патиштата 
- Децата да одлучуваат каде ќе одат на екскурзија  
- Училиштата да работата во две смени  
- Да се направи патот од Ропотово до Лажани 
- Индивидуален пристап е еден од основните принципи за инклузивно учење , а со тоа и секое 

дете има право на квалитетно образование , топол дом, редовна исхрана, нега и одмор  
- Рампи во училиштата 
- Лифтови  
- Обуки за наставници  
- Детски совет на ниво на училиштата или на ниво на општината и преку свои  
- претставници децата да ги искажуваат своите идеи 
- Музички училишта  
- Книжарници  
- Повеќе игралишта  
- Клупи за одмор во училишните дворови  
- Затворен базент  
- Велосипедски патеки  
- Аква парк  
- Лизгалиште  
- Градски превоз  
- Тениско игралиште  
- Место за скирол и ролери  
- Паркови 
- Луна парк 
- Претставници од децата на состаноците во општината еднаш месечно 
- Аквариум  
- Клими во училиштата 
- Зоолошка градина 
- Еколошки парк 
- Изградба на забавно рекреативни центри од затворен тип  
- Игротеки  
- Коли за превоз на децата со посебни потреби  
- Градско јавно WC 
- Бесплатен паркинг  
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- Градинки 
- Поголема комуникација помеѓу наставниците, родителите и ЕЛС 
- Донесување на закони за правата на децата 
- Да има чиста соблекувална по физичко, светилки во соблекувалните  
- Детето да одлучува во изборот на наставници 
- Вклучување на децата во секции за странски јазици  
- Да нема екстерни тестирања за еднакви права и можности 
- Вклучување во креирање на учебните програми  
- Информирање на учениците за промените во училиштето 
- Децата да изберат повозрасен претставник кој ќе ги заштитува нивните права  
- Работа на проекти за детски права и потреби 
- Донесување на одлуки во врска со концерти и забави кои се случуваат во училиштата 
- Сандачиња за спортска опрема во училиштата  
- На официјалната веб страна на општината да се креира посебен дел за деца и млади каде 

децата би ги истакнале своите мислења и предлози 
- Полесен пристап до училиштата за децата со инвалидски колички  
- Интернет за сите деца  
- Електронска табла во секоја училница 
- Компјутери за сите деца  
- Одење во кино и на театар 
- Бесплатни игротеки  
- Развивање на волонтеризам  
- Помалку часови 
- Данема дополнителна настава 
- Право на приватност  
- Избор на гледање на цртан филм  

 
Намалување на сиромаштија кај децата 

- Право на топол дом  
- Право на социјална заштита 
- Право на образование  
- Да живее во здрава средина 
- Право на здравствено осигурување 
- Хуманитарни акции со цел да се донира облека, храна, финансиски средства   
- Бесплатни екскурзии 
- Бесплатна униформа  
- Поголеми плати за родителите 
- Секое детe да оди на училиште  
- Право на детски додаток  
- Право на социјална помош, бесплатни учебници 
-  Вработување на родителите 
- Да се направи национална стратегија и да се вклучат институциите во системот за еднаков и 

достоинствен живот 
- Згрижување на децата од страна на државата 
- Обуки  
- Социјална помош за деца од самохрани родители , бесплатни учебници, помагала 
- Отварање на нови фабрики  
- Парични средства за децата без родители 
- Донации за болни деца  
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- Повисока цена за земјоделските производи  
- Стипендија за сите ученици без разлика на отценките  
- Бесплатно летување и зимување на социјално загрозените деца  
- Можност за децата да работат како помошници во јавните претпријатија  
- Јавни кујни 
- Бесплатен оброк во училиштата 
- Школски кујни со трпезарија 
- Вработување за младите  
- Донации на куќи и станови  
- Донации од бизнис сектор  
- Компјутери  
- Нови табли во училиштата 
- Катче во училишната библиотека со бесплатна опрема 
- Домови за згрижување  
- Продажба на рачни изработки од ученици за собирање на средства за социјално загрозени 

семејства  
- Социјална помош само за деца  
- Треба да им се помогне на децата со посебни потреби  
- Стоп за питањето   
- Изградба на дом за сирачиња  
- Вработување на младите после 18 години  
- Давање на помош од локалната самоуправа и помош при вработување  
- По навршување на 16 години да им биде овозможено на децата да работата со скратено 

работно време  
- Бесплатно здравство минимум до 18 години  
- Намалување на цените на лековите за потешки детски болести 
- Бесплатно образование и на универзитетите  
- Вклучување на децата во локални, национални и меѓународни проекти со вклучени хонорари 
- Бесплатен дневен престој во состав на училиштата 
- Бесплатни сликовници, работни материјали и компјутери за сите деца  
- Донирање на компјутери од работни организации и фирми 
- Спортување  
- Патека за велосипеди  
- Спортска сала за кошарка и фудбал 
- Бесплатни игротеки 
- Отворање на пункт во училиштето каде би се носеле алишта кои би се делеле на социјално 

загрозени ученици   
- Бесплатни тренинзи  
- Социјална помош за 5 члени семејства  
- Учество во делот на проектите на локалната самоуправа 
- Заштита на децата со закон  
- Бесплатна посета на театар  

Подобро здравје за сите деца  
- Редовни систематки прегледи 
- Здрава храна 
- Амбуланти во селата, аптеки,  
- Предавање за заштита од заразни билести 
- Бесплатно здравство 
- Реновирање на  тоалетите во училиштата 
- Здрав оброк во училиштата составен од овошје и зеленчук  
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- Изработка на програма за подобрување на здравјето на децата со цел да се спречи смртноста 
- Чист воздух, чиста вода  
- Редовни вакцини  
- Хигиена во училиштата 
- Поголема хигиена во болницата  
- Топла вода во интернатите за одржување на хигиената  
- Потопли училници  
- Повеќе часови по спорт и спортски активности  
- Организирање на спортски турнири меѓу класовите  
- Соодветни столчиња и клупи  
- Поправки на тоалетите во Ѓорче Петров  
- Просторот во кој учиме да не биде загаден  
- Бесплатно лекување за децата кои немаат родители  
- Спортски сали  
- Паркови и игралишта  
- Обезбедување на облека и прибор за на училиште  
- Треба да се води грижа за рециклирање на отпадоците  
- Зимска облека и други неопходни средства кои ќе го заштитат нивното здравје  
- Филтери на автомобилите и фабриките 
- Лекар во училиштата  
- Превенција од заразни болести  
- Подобри здравствени установи  
- Контрола при продажба на цигари и алкохол  
- Проекти за подобро здравство  
- Бесплатно лекување за децата во странство  
- Отворање на различни невладини организации за поздрав и поубав живот 
- Треба да се внимава каква храна се увезува  
- Поголема хигиена во училишните тоалети  
- Намалување на загадувањето од фабриките  
- Забрана за пушење на деца под 18 години  
- Бесплатни прегледи на децата до 18 години  
- Сексуална едукација на децата 
- Здравствено осигурување за сите  
- Децата бараат повисоки стандарди и поголем ангажман врз децата од страна на здравствените 

работници  
- Игротеки  
- Циркус 
- Патеки за велосипеди 
- Повеќе работни материјали  
- Стадион  
- Туш кабини во близина на фискултурната сала  
- Терени за фудбал и кошарка во училиштата  
- Реновирање на спортските терени во училиштата  
- Подобрување на односот на медицинскиот персонал  
- Домашни миленичиња  
- Терен за картинг 
- Амбуланта во училиште 
- Затворен базент  
- Организирано планинарење 



Службен гласник на Општина Прилеп бр.13 од 31.10.2014 година 

 

92 

 

- Зголемен фонд на часови по спорт  
- Подобри хигиенски услови во училиштето 
- Паркови зеленило 
- Заболекар 
- Проверка на храната која се продава  
- Стручни лица во училиштата во случај на повреда 
- Забрана за наркотични средства 
- Бесплатни вакцини  
- Бесплатен заболекар 
- Помош за разни операции  
- Центри за кучиња бездомници  
- Бесплатни спортски кампови 
- Здравствена книшка  
- Евтини кампови за деца  
- Топли обувки  
- Работа во една смена  
- Пониски цени на неопходната храна 
- Лекар во мажучиште 
- Амбуланти- мажучиште  
- Аптеки  - мажучиште  
- Засилена инспекција  
- Часови по физичко образование на базент  
- Забрана за продажба на алкохол и цигари на малолетни лица 
- Физичка активност 

Заштита на децата од злоставување, занемарување, искористување и насислство  
- Аларми, камери и обезбедување во училиштата и училишниот двор  
- Психолози во училиштата кои ќе работат со жртвите  
- Суспендирање на насилните деца  
- Поголеми казни за злосторниците  
- Да се спречи семејното насилство  
- Посебна институција која ќе се занимава со оваа проблематика  
- Заштита на скитниците 
- Да се подобри безбедноста во градот со обезбедување и полиција 
- Злоставуваните деца да се сместуваат во прифатилишта  
- Информирање на децата за броевите на кои можат да пријават насилство  
- Пријави за родителите што ги тераат да питачат своите деца  
- Децата да не бидат присилувани да работат нешто што не сакаат  
- Организирање на патрола која ќе врши советување во домовите  
- Заштита на децата од дрога  
- Видео надзор на главните улици 
- Обуки за децата да препознаат насилство и да го кажат на родителите и институциите 
- Забрането користење на пиротехнички средства   
- Државата треба да ги подобри методите на работа како во социјалните установи исто така и во 

воспитно образовните институции со вработување на стручни кадри, педагози, психолози  
- Анонимна анкета неколку пати годишно  
- Дом за сиромашни и бездомници   
- Бесплатна говорница во секоја населба за итни повици  
- Надгледување на интернет мрежите 
- Да не се искористуваат децата за крадење и за  тешка физичка работа  
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- Блокирање на небезбедни интернет страници  
- Картичка на родителите за земање на дете од училиште 
- Да не биде сексуално малтретирано  
- Патот до училиште да е добро осветлен  
- Носење на спреј за самоодбрана 
- Пријавување во детска амбасада  
- Осудување напедофилите  
- Интернет форуми за споделување на проблемите од овој вид 
- Социјални работници во училиштата 
- Забрана за пушење на децата  
- Стоп за наркоманија 
- Вклучување на децата во детски организации каде ќе се информираат за нивните права 
- Јавно истакнување на вршителите на семејно насилство 
- Едукативни брошури за правата ан децата за препознавање на знаците на насилство и 

искористување 
- Право на заштита од проституција 
- Право на заштита од трговија со органи 
- Да не бидат искористувани во политички и етнички конфликти  
- Да не биде злоупотребувано во партии 

 
Сумарнаанализа од средби со урбани заедници 

Инклузија  
- Поголема транспарентност на НВО за да можат децата да се вклучат во нив  
- Агенции за испитување на мислењето на децата  
- На класен час наставниците да ги ислушаат мислењата на учениците 
- Улицата Димч Антулески да се прошири и да се стават тротоари  
- Отварање на интернет кафе  
- Брза помош  
- Сообраќајни знаци 
- Младински културен центар  
- Изградба на амбуланта 
- Рехабилитационен центар за децата со посебни потреби  
- Асфалтирање на улици 
- Реновирање и пешачки премин на ул. Трајко Николоски  
- Реновирање на постоечко детско игралиште  
- Бесплатни курсеви 
- Градинки 
- Училишта  
- Тротоари  
- Терен за мал фудбал  
- Автобуска постојка   
- Аква парк  
- Лизгалиште  
- Организирање на дневни забави  
- Секое дете да учествува во креирање на општествените одлуки  
- Детето само да одлучува во кои секции во училиштето ќе учествува  
- Детски работилници 
- Детски приредби  
- Децата сами да одлучуваат во кое училиште ќе учат  
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- Да се намали бројот на часови во училиштата 
- Затворен базент  
- Тениски игралишта 
- Едукација на секое дете за детските права  
- Децата да се вклучат во носење на одлуки за културно забавниот живот  
- Дебати 

Намалување на сиромаштија кај децата 
- Вработување на родителите  
- Канцеларија за изучување на јазици  
- Отворање на детски фондации   
- Да се укине законот за ДДВ за деца до 18 години  
- Децата дез родители и децата на самохраните родители да добиваат паричен надоместок до 

крајот на школувањето  
- Вработување на најмалку еден член 
- Изградба на спортски сали  
- Донации 
- Центар а деца со церебрална парализа со кои ќе работи стручен тим, помагала и справи за 

истите  
- Бесплатен превоз за учениците  
- Бесплатни униформи  
- Градинка за урбаните заедници Корзо, Чачорица, Тапани 
- Стипендии на најдобрите ученици  
- Намалување на цената на призводите 
- Градење на домови за социјалните семејства  
- Намалување на трошоците за струја, вода, данок  
- Заштитни центри за згрижување на децата  
- Поголема социјална парична помош 
- Изградба на фабрики за вработување на родителите  
- Обезбедување на храна и облека за социјалните семејства и средства за хигиена  
- Еднократна парична помош на социјалните семејства  
- Зголемена социјална помош 

Подобро здравје за сите деца  
- Детска амбуланта  
- Подрачно училиште за децата од 1 до 4 одделение  
- Подобра храна во училиштата   
- Бесплатна храна во училиштата  
- Заштитни огради околу училиштата  

Лекар во училиштата 
- Право на бесплатно лекување до 18 години 
- Здравствено осигурување  
- Обезбедување на дом за секое дете 
- Аптека   
- Редовна вакцинација  
- Редовни контроли од матичен лекар  
- Хигиена и спорт 
- Во училиштата да има општ лекар, стоматолог и дефектолог  
- Забрана за употреба на пестициди и хемиски препарати  
- Систематски прегледи во училиштата 
- Спортски сали за бесплатно спортување  
- Вакцинација  
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- Излети на чист воздух  
- Повеќе детски градинки  
- Совети за здрав живот 
- Изградба на спортски сали во основните и средните училишта 
- Хигиена во училиштето  
- Спортска сала во ОУ Рампо Левката  
- Организирање на планинарски акции по училиштата 
- Покривање на реката  
- Изградба на канализација  
- Докомплетирање на дрвооредот на улица Александар Македонски  

Заштита на децата од злоставување, занемарување, искористување и насислство  
- Тротоари за ул. Леце Котески за безбедно движење на децата  
- Асвалтирање на улицата Савска  
- Отстранување на кучињата скитници  
- Најстроги казни за тие што ги искористуваат децата 
- Поголемо обезбедување во училиштата  
- Да бидат истакнати телефонските бореви за пријавување на насилство 
- Реонска полиција во урбаните заедници  
- Организации каде децата ќе пријавуваат насилство  
- Трибини за родителите за запознавање со насилството 
- Охрабрување на децата отворено да разговараат и да пријавуваат насилство  
- Наставниците да ги едуцираат децата што е тоа насилство  
- Поголема грижа од педагошката служба во училиштата  
- Најстроги казни за педофилите  
- Да се охрабрат децата да пријават насилство кај наставниците и на СОС телефонот  
- Трибини за едукација  
- Заштита од питачење 
- Улично осветлување 
- Зголемена безбедност во училиштата  
- Курсеви за странски јазици  
- Легнати полицајци 
- Поголеми контроли во училиштата 
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Акциски планови по работни групи 
 
Табеларен приказ на ЛПА за правата на децата во Општина Прилеп 
Превенција од злоставување и запоставување на децата 

 
Стратешка цел/ 
    

Активности Носител на активноста Индикатори  
Извори на 
финансиски средства 

Временска 
определба 

1 Децата на територијата на општина Прилеп се заштитени од злоставување и запоставување  

 Мерка 1      

 Мотивирање на родителите 
да посветуваат повеќе 
време на своите деца 

Вклучување на 
родителите во 
училишните 
активности (совет на 
родители, проекти) 

Училишта, НВО Број на родители 
вклучени во 
училишните 
активности 

Училиштето, 
родителите, ЛС и 
донатори  

Континуирано 

Поттикнување на 
индивидуална 
комуникација со 
родителите  

    

 Организирање на 
едукација за штетното 
влијание на алкохолот 
и дрогата 

    

     

 Мерка 2      

 Едукација на родителите за 
начини на воспитување на 
децата 

Работилници со 
родители и стручната 
служба за методи на 
воспитување на 
децата 

Стручна служба и 
родители 

Број на 
организирани 
работилници и број 
на опфатени 
родители 

Училиште, Центар за 
социјална работа, 
ЛС, донатори 
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Стратешка цел/ 
    

Активности Носител на активноста Индикатори  
Извори на 
финансиски средства 

Временска 
определба 

  Работилници со 
родители и стручна 
служба за вештини на 
слушање  

Стручна служба и 
родители 

Број на 
организирани 
работилници и број 
на опфатени 
родители 

  

2 Надминување на социјалните разлики 

 Мерка 1      

 Воспоставување на кодекс 
на облекување во 
училишната средина 

Обезбедување на 
работна облека за сите 
ученици и вработени 
во основните и 
средните училишта 

Совет на родители, 
улилишен одбор 

Број на деца/лица 
кои ја носат 
униформата 

Родители, ЛС, 
фирми, донатори 

 

 Мерка 2      

 Иницијативи за научни 
екскурзии 

Посета на историски и 
културни 
знаменитости 

Училиште и 
родителите 

Број на одржани 
екскурзии и број на 
деца кои оделе на 
екскурзиите   

Родители, локална 
самоуправа,  

 
 

 Мерка 3      
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Стратешка цел/ 
    

Активности Носител на активноста Индикатори  
Извори на 
финансиски средства 

Временска 
определба 

 Формирање на социјални 
катчиња за потрошен 
материјал за социјално 
загрозени деца во 
училиштето  

Овозможување на 
просторија за 
социјални катчиња во 
секое училиште 

Училиште преку 
социјална прогама 

Број на формирани 
катчиња  

Училиште и локална 
самоуправа  

 

 Мерка 4      

 Организирање на едукации 
за деца и родители за 
взаемно разбирање 

Трибини и дебати Стручна служба, 
полиција, центар за 
социјална работа, 
НВО 

Број на одржани 
трибини  

Училиште и локална 
самоуправа 

 

3 Намалување на агресивноста кај младите  

 Мерка 1      
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Стратешка цел/ 
    

Активности Носител на активноста Индикатори  
Извори на 
финансиски средства 

Временска 
определба 

 Намалување на физичко и 
психичко семејно насилство  

Едукација на родители  Училиште, НВО, 
полиција, здравствен 
дом, локална 
самоуправа 

Лица вклучени во 
активностите  

Донации, локална 
самоуправа, НВО 

 

  Организирање на 
трибини 

Училиште, НВО, 
полиција, здравствен 
дом, локална 
самоуправа 

Лица вклучени во 
активностите 

Донации, локална 
самоуправа, НВО 

 

  Работилници  Училиште, НВО, 
полиција, здравствен 
дом, локална 
самоуправа 

Лица вклучени во 
активностите 

Донации, локална 
самоуправа, НВО 

 

  Едукација на ученици Училиште, НВО, 
полиција, здравствен 
дом, локална 
самоуправа 

Лица вклучени во 
активностите 

Донации, локална 
самоуправа, НВО 

 

  Организирање на 
работилници меѓу 
родители и деца 

Училиште, НВО, 
полиција, здравствен 
дом, локална 
самоуправа 

Лица вклучени во 
активностите 

Донации, локална 
самоуправа, НВО 
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Стратешка цел/ 
    

Активности Носител на активноста Индикатори  
Извори на 
финансиски средства 

Временска 
определба 

 Мерка 2      

 Организирање на 
слободното време  

Укинување на 
одредени интернет 
страни во училиштата 

Училиште, НВО, 
локална самоуправа 

Лица вклучени во 
активностите 

Донации, локална 
самоуправа, НВО 

 

  Воведување на 
забрана на мобилни 
телефони 

Училиште, НВО, 
локална самоуправа 

Лица вклучени во 
активностите 

Донации, локална 
самоуправа, НВО 

 

  Вклучување во 
спортски и други 
слободни активности 

Училиште, НВО, 
локална самоуправа 

Лица вклучени во 
активностите 

Донации, локална 
самоуправа, НВО 

 

  Поголема контрола од 
страна на родителот 

Училиште, НВО, 
локална самоуправа 

Лица вклучени во 
активностите 

Донации, локална 
самоуправа, НВО 
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Стратешка цел/ 
    

Активности Носител на активноста Индикатори  
Извори на 
финансиски средства 

Временска 
определба 

 Мерка 3      

 Намалување на социјални 
разлики  

Воведување на 
носење на униформи 
на ученици и 
професори 

Училиште, НВО, 
локална самоуправа 

Лица вклучени во 
активностите 

Донации, локална 
самоуправа, НВО 

 

  Организирање на 
донации за ранливи 
групи 

Училиште, НВО, 
локална самоуправа 

Лица вклучени во 
активностите 

Донации, локална 
самоуправа, НВО 

 

  Организирање на 
бесплатни екскурзии 

Училиште, НВО, 
локална самоуправа 

Лица вклучени во 
активностите 

Донации, локална 
самоуправа, НВО 

 

 Мерка 4      
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Стратешка цел/ 
    

Активности Носител на активноста Индикатори  
Извори на 
финансиски средства 

Временска 
определба 

 Намалување на употреба на 
алкохол и наркотични 
средства  

Поголема контрола од 
родителите 

Училиште, НВО, 
локална самоуправа 

Лица вклучени во 
активностите 

Донации, локална 
самоуправа, НВО 

 

  Поголеми казни за 
родителите 

Училиште, НВО, 
локална самоуправа 

Лица вклучени во 
активностите 

Донации, локална 
самоуправа, НВО 

 

  Едукација на 
учениците за 
наркотични средства  

Училиште, НВО, 
локална самоуправа 

Лица вклучени во 
активностите 

Донации, локална 
самоуправа, НВО 

 

 Превземање на мерки и активности за превенција од дрога и алкохол во и вон училиштата 

 Мерка 1       
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Стратешка цел/ 
    

Активности Носител на активноста Индикатори  
Извори на 
финансиски средства 

Временска 
определба 

 Отворање на дневни 
центри и советувалишта за 
лица зависници од дрога и 
алкохол 

Организирање на 
работилници 

Училиште, НВО, 
локална самоуправа 

Лица вклучени во 
активностите 

Донации, локална 
самоуправа, НВО 

 

  Градење на свеста кај 
родителите 

Училиште, НВО, 
локална самоуправа 

Лица вклучени во 
активностите 

Донации, локална 
самоуправа, НВО 

 

 Мерка 2      

 Медиумска кампања 
поддржана од јавни 
личности и интернет 
кампања  

Организирање на ТВ и 
радио емисии  

Училиште, НВО, 
локална самоуправа 

Лица вклучени во 
активностите 

Донации, локална 
самоуправа, НВО 

 

 
Табеларен приказ на ЛПА за правата на децата во Општина Прилеп 
Здравство 

 
Стратешка цел/ 
 

Активности Носител на активноста Индикатори  
Извори на 
финансиски средства 

Временска 
определба 

 Децата од општина Прилеп имат соодветен психо-физички развој и  пристап до здравствени услуги и едукација  

 Мерка 1      
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Стратешка цел/ 
 

Активности Носител на активноста Индикатори  
Извори на 
финансиски средства 

Временска 
определба 

 
Обезбедување услови за 
превенција од преносливи 
болести 

Кампања за лична 
хигиена  

Медиуми и социјални 
мрежи 

Број на опфатени 
деца со кампањите 

Бизнис сектор и 
локална самоуправа  

Два пати годишно 
2014 – 2016  

  
Тематски трибини за 
деца и родители 

НВО, Училишта 
Број на одржани 
трибини – минимум 
10 годишно 

Бизнис сектор и 
локална самоуправа  

 

  
Тематски трибини за 
општа популација 

Центар за јавно 
здравство 

Број на одржани 
трибини – минимум 
10 годишно 

Бизнис сектор и 
локална самоуправа  

 

  
Печатен материјал со 
едукативна содржина 

НВО, Училишта, 
медиуми 

Најмалку 3 пати 
годишно 
дистрибуција на 
материјалот до 
училиштата 

Донатори, НВО 
училишта 

 

 Мерка 2      

 
Обезбедување на услови за 
здрав пред и пост натален 
развој на децата 

     

  

Воведување на 
задолжително 
советување на 
бремени мајки и мајки 
на новороденчиња 

Локална самоуправа и 
здравствен дом 

3 советувалишта во 
рамки на здрвствен 
дом, број на 
мајки/трудници кои 
биле советувани 

Локална 
самоуправа, НВО 
донатори 

Тековно 

  

Служба на патронажни 
сестри со детален 
извештај за состојбата 
на мајката и детето / 
можност за 
телефонско 
советување (СОС 
телефон) 

Локална самоуправа и 
здравствен дом 

Број на посетени 
мајки годишно  

Локална 
самоуправа, НВО 
донатори 

Тековно 
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Стратешка цел/ 
 

Активности Носител на активноста Индикатори  
Извори на 
финансиски средства 

Временска 
определба 

  Специфична цел   Обезбедени услови за правилен психофизички развој  

 Мерка 1       

 
Континуирана грижа за 
здравјето на децата  

Детални систематски 
прегледи еднаш 
годишно 

Здравствен дом и 
болница 
(специјалисти) 

Евиденција за 
извршените 
систематски 
прегледи  
 

Донации, локална 
самоуправа, НВО 

2014-2016 

    
80% прегледани 
деца  
 

  

  
Присуство на 
здравствен работник 
во градинка секој ден  

Здравствен работник  
(општ доктор) 

90% прегледани 
деца 

Донации, локална 
самоуправа, НВО 2014-2016 

  

Посета на здравствен 
работник еднаш 
месечно и ортопедски 
преглед  

Општ доктор  
(ортопед) 

80% да бидат 
опфатени со 
преглед  

Донации, локална 
самоуправа, НВО 

2014-2016 

 Мерка 2      

 
Намалување на 
деформитети кај децата  

Задолжителен 
годишен систематски 
преглед  

Здравствен дом  

Вклученост на 90% 
од децата 
систематски 
преглед  

Државен буџет  

  
Зголемена физичка 
активност во слободно 
време  

Спортски клубови  
Намален број на 
деформитети 10% 

Буџет на ЛС  
Сопственост на 
клубови  

 

 
Намалување на пороците 
кај младите  

Едукативни 
активности за 
родители и деца  

Завод за здравствена 
заштита  
ЛС НВО  

Зголемено знаење 
за 20% 

Државен буџет  
Буџет на ЛС  

2014-2015 

  
Почести контроли на 
служби во МВР и 

МВР  
Државен инспекторат  

Поцелосни 
сознанија за 

 
Државен буџет  

2014-2015 
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Стратешка цел/ 
 

Активности Носител на активноста Индикатори  
Извори на 
финансиски средства 

Временска 
определба 

инспекција  пороците за 10%  

  

Организирање на 
локална помош и 
лекување на 
зависници  

ЛС 
Формирани клубови 
из друженија во ЛС  

Бучет на Општината  2015-2016 

 
Едукација на населението 
за психофизичката состојба 
на децата  

Одржување на 
трибини од страна на 
стручно лице со 
локалното население  

Општината  4 трибини годишно 

Донации, локална 
самоуправа, НВО 

3 години  

  

Вработување на 
соодветен кадар во 
секое 
училиште/градинка  

Општината  
Директорите  

Тим од психолог и 
дефектолог во сите 
училишта/градинки  

 локална самоуправа 
Министерство 
 

Постојан работен 
однос 

  

Континуирана работа 
со родителите и 
децата во 
училишта/градинки 

училишта/градинки 
6 работилници со 
родители  

/ 
Се додека има 
потреба  

 
Табеларен приказ на ЛПА за правата на децата во Општина Прилеп 
Почитување на мислењата на децата во рамките на семејството и средината во која што живеат 
Инклузија  

 
Стратешка цел/ 
средина на живеење 
 

Активности Носител на активноста Индикатори  
Извори на 
финансиски средства 

Временска 
определба 

 Децата одпштина Прилеп се активни актери во креирањето на детските политики на локално ниво 

 Мерка       

 
Земање на предвид на 
интересите на децата во 
донесување на одлуки  

Разговор со децата  
Вклучување на децата  

Родители деца    3 години  
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Стратешка цел/ 
средина на живеење 
 

Активности Носител на активноста Индикатори  
Извори на 
финансиски средства 

Временска 
определба 

  
Почитување на 
личноста на детето  

    

 
Вклученост на децата во 
урбаната заедница при 
донесување на одлуки  

Формирање на 
младисни центри  

Претставници на 
урбаната заедница и 
децата  

 
Буџет на месна 
заедница  

3 години  

  

Активно учество на 
состаноците на 
урбаната средина за 
приоритетите за 
децата  

Родители, 
наставници, 
претставници од 
урбана средина  

 ЛС  3 години  

 

Информирање и подигање 
на свеста на децата за 
нивните обврски и 
задолженија  

Разговори, предавање, 
работилници, посети 
на институции 

Деца     

 

Вклучување на повисоко 
ниво на родителите во 
училишниот живот во 
целост  

Учество на родителски 
средби, отворени 
часови со родителите, 
отворени денови, 
работилници 
Проектни активности  
Уредување на 
училишната околина  

Родители, 
наставници, деца  

 
Училишен буџет 
ЛС 

3 години  

 
Грижа за вклучување( 
соработка) со институции 
од локална средина  

Предавања, трибини, 
посети на институции 
(отворени денови) 

Родители, деца, 
претставници од 
институции 

 Буџет на ЛС  3 години  

  
Формирање на дневни 
центри  

Родители, деца, ЛС, 
училишта 
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Стратешка цел/ 
Здравство- вклучување на 
децата во активности за 
превенција и заознавање со 
нивните права 
 

Активности Носител на активноста Индикатори  
Извори на 
финансиски средства 

Временска 
определба 

  

 Мерка       

 
Запознавање со нивните 
права како пациенти  

Едукативни 
предавања за сите 
ученици  

Претставници од 
здравствени  
институции 

Запознати ученици  
Донации, локална 
самоуправа, НВО 2014-2015  

 
Запознавање и превенција 
од заразни болести  

Едукативно 
предавање за сите 
ученици  

Претставници од 
здравствени  
институции 

Инфоирмирани  
Донации, локална 
самоуправа, НВО 

Тековно секоја 
година  

  
Подигање на ниво на 
хигиена во училиштата  

Стручни соработници 
во училиштата  

Освестени ученици    

  
Подигање на свеста кај 
учениците  

Одделенски 
раководители  
Родители  

   

 

Соработка со здравствените 
институции за 
надминување на стравот на 
децата од посета на 
амбуланта, стоматолог( до 
10 годишна возраст  

Посета на здравствени 
институции и 
објаснување на децата 
од потребата за посета 
на истите  

Директори на 
училиште и 
здравствени установи  
Одделенски 
раководители  

Посетени установи  
Средства за превоз 
ЛС 

Континуирано  

 

Обезбедување на 
бесплатни и задолжителни 
кино проекции со 
едукативни содржини од 
областа на здрава храна, 
пороци 

Масовна посета од 
учениците  

ЛС Масовна посетеност 

Донации, локална 
самоуправа, НВО Од 2014 година 

континуирано на 
почеток на учебна 
година  
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Стратешка цел/ 
Здравство- вклучување на 
децата во активности за 
превенција и заознавање со 
нивните права 
 

Активности Носител на активноста Индикатори  
Извори на 
финансиски средства 

Временска 
определба 

 
Побезбедна храна за 
учениците  

Зачестен инспекциски 
надзор на објектите 
кои продаваат храна 
во и околу училиштата 

ЛС 
Училиштата  

Здрави ученици   
Континуирано  
 

  

Воведување на 
овошни ужини  
Отворање на школски 
мензи  

    

 
 
 

 
Стратешка цел/ 
Култура  

Активности Носител на активноста Индикатори  
Извори на 
финансиски средства 

Временска 
определба 

  

 Мерка       

 

Поголема поддршка на 
идеите на децата во делот 
на креирање на спортот и 
културата  
 

Организација на 
спортски натпревари 
во сите спортски 
дисциплини  

ЛС  
Училиштата 

Училиштата 
И спортски клубови  

ЛС  
Училиштата 
Донации ос успешни 
организации  

2 половина на 
2014 
1 половина на 
2015  
2016 
  
 

  

Прифаќање на идеите 
на децата за 
организирање на 
поголем број детски 

Дом на култура 
Прилеп  

Училиштата 
Директор 
Наставник  

Училиштата и 
семејството  
 

1 половина на 
2014, 2015,2016 
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Стратешка цел/ 
Култура  

Активности Носител на активноста Индикатори  
Извори на 
финансиски средства 

Временска 
определба 

претстави, кино, опера 

  

Организација и 
реализација на 
натпревари и 
манифестации од сите 
сфери на образовниот 
процес ( култура, 
математика, физика) 

ЛС  
Училиштата 
НВО  

ЛС  
Училиштата 
НВО 

МОН  
ЛС 
Министерство за 
култура  

2 половина на 
2014, 2015,2016 

  

Едукација на ромските 
деца за стекнување на 
културно општествени 
навики во местото на 
живеење ( 
однесување во кино, 
театар) 

Училиштата 
НВО 

Обука на 
родителите 
Обука на децата  

Донации, локална 
самоуправа, НВО 

2015 
2016 
 

  

Организирани посети 
надвор од Прилеп ( 
саем, опера и 
културни музеи) 

ЛС  
Училиштата 
 

ЛС  
Училиштата 
НВО 

ЛС  
Училиштата 
НВО 
 

2014 
2015 
2016 
 

  
Вклучување на децата 
во спортскиот и 
културниот живот 

Адаптација на терени 
и простории за 
спортски настани  

Активност во стилот 
на урбаните 
заедници  
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Стратешка цел/ 
Образование 
100% вклученост на децата 
во образовниот процес и во 
креирањето на наставните 
програми  
 

Активности Носител на активноста Индикатори  
Извори на 
финансиски средства 

Временска 
определба 

  

 Мерка       

 
Соработка помеѓу 
училиштата 
(средни- основни) 

Изработка на 
заеднички проекти, 
настани, натпревари, 
предавања, анкети и 
сл.  

Сите учесници Наставник  ЛС 3 години 

 
Слобода на избор на 
групирање на определени 
предмети 

Изработка на анкети и 
прашалници  

Ученици  
Директор  
ЛС 

ЛС 3 години 

 

Наставниот предмет 
физичко образование во 
основните училишта да 
биде изведуван од 
соодветен кадар  

Состаноци на совет на 
родители со нивните 
деца  

Одговорни 
наставници  

Директор  
ЛС 

ЛС 3 години 

 
Поголема вклученост на 
дефектолози во училиштата  

Работилници со 
децата со посебни 
потреби  

Директор 
Соодветен наставен 
кадар  

ЛС директор  ЛС 3 години 

 
Описно отценување само 
во прво одделение  

Мислење( анкети) од 
родители и 
наставници  

Директор 
Соодветен наставен 
кадар  

ЛС директор  ЛС 3 години 

 
Едукација на родителите од 
ромската заедница  

Предавања  
ЛС 
Училишта  

Предавачи 
ЛС 
Училишта 

3 години 

 
Вклучување на учениците 
во изработка на наставната 
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Стратешка цел/ 
Образование 
100% вклученост на децата 
во образовниот процес и во 
креирањето на наставните 
програми  
 

Активности Носител на активноста Индикатори  
Извори на 
финансиски средства 

Временска 
определба 

програма и воннаставната 
програма  

 
  



Службен гласник на Општина Прилеп бр.13 од 31.10.2014 година 

 

113 

 

Табеларен приказ на ЛПА за правата на децата во Општина Прилеп 
Сиромаштво 

 
Стратешка цел/ 
 

Активности Носител на активноста Индикатори  
Извори на 
финансиски средства 

Временска 
определба 

 Децата од општина Прилеп се згрижени и имаат соодветен квалитет на животот 

 
Мерка 1 
Креирање на предуслови за 
здрав социјален живот 

     

 
Намалување на девијантно 
однесување 

Едукација на ученици, 
родители   

Невработени 
волонтери  
Наставници 
Социјални институции 

70%ученици  
ЛС 
ЦСР 
Приватни фирми 

2014-2016 

 Надгледување Патролна служба  
Родители 
Социјални служби  
Полиција  

20%  2014 

 
Подобрување на семејната 
полжба  

Временско 
вработување  

ЛС 
Приватни фирми  
 

30%  2014-2016 

 
 

 
Стратешка цел/ 
Сите деца да имаат добар 
социјален живот  

Активности Носител на активноста Индикатори  
Извори на 
финансиски средства 

Временска 
определба 

  

 Мерка 1      

 Културни настани  
Посета на театар кино  
Посета на музеј, 
споменици   

Училиштата  
85% од децата да 
бидат присутни  

ЛС  
Училиштата  
кино и театар 
 

Секоја година 
најмалку по една 
посета  

 Дружење на децата  
Организирање на 
приредби помеѓу 

Да се организира 
забава ( игранкаа0 
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Стратешка цел/ 
Сите деца да имаат добар 
социјален живот  

Активности Носител на активноста Индикатори  
Извори на 
финансиски средства 

Временска 
определба 

училиштата и во 
училиштата 

 
 
 
 
 
 
 

 
Стратешка цел/ 
Право на здравствена 
заштита  

Активности Носител на активноста Индикатори  
Извори на 
финансиски средства 

Временска 
определба 

  

 Мерка 1      

 

Поддршка на децата од 
социјално загозените 
семејства за остварување 
на здравствена заштита  

Редовна посета на 
медицинска служба во 
овие семејства  

Здравствен дом  
Број на посетени 
деца на годишно 
ниво  

ЛС 
НВО  
Здравствен дом  

2014-2015 
 

  
Финансиска поддршка 
за лекување на деца 
со потешка дијагноза  

ЛС  
Број на помогнати 
деца за лекување  

ЛС 
НВО  
Здравствен дом    
Болница  

2014- 2016 

 
Зголемена свесност за 
вакцинација  

Редовни контроли на 
социјално загрозени 
семејства за извршена 
вакцинација  

Здравствен дом    
 

Број на посетени и 
вакцнирани деца  

ЛС 
Здравствен дом    
 

2015 

 
Намалување на бројот на 
заразни заболувања кај 
децата во субстандардни 

Дезинфекција и 
дератизација во 
домовите на децата 

Завод за здравствена 
заштита  

Број на 
дезинфицирани 
домови на годишно 

ЛС 
НВО  
 

2015-2016 
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Стратешка цел/ 
Право на здравствена 
заштита  

Активности Носител на активноста Индикатори  
Извори на 
финансиски средства 

Временска 
определба 

услови  од социјално 
загрозени семејства 

ниво  

  
Едукација на сите деца 
за превенција од 
заразни болести  

Здравствен дом    
 

Број на едуцирани 
деца на годишно 
ниво  

ЛС 
Здравствен дом    

2014-2015 
 

 

 

Стратешка цел/ 
Обезбедени услови за 
непречено одвивање на 
наставните програми за 
сите деца и оние кои се од 
социјално загрозени 
семејства  

Активности Носител на активноста Индикатори  
Извори на 
финансиски средства 

Временска 
определба 

  

 Мерка 1      

 
Бесплатни научни 
екскурзии и екскурзии од 
забавен карактер  

Во рамки на наставни 
програми  

Училиште  
Евиденција од 
училиштата 

ЛС  3 години 

  
Бесплатен училишен 
прибор за социјално 
загрозени деца  

Училиште  ЛС 3 години 

  
Бесплатни униформи 
за децата од 
социјални семејства  

Училиште 
Евиденција од 
училиштата 

ЛС  
Училиштата  

3 години 

 

Следење на кино и 
театарски претстави 
организирани преку 
училиште  

 Училиште   ЛС  

 Насочување на децата на Професионално Училиште  500 ученици  Бизнис сектор  3 години 
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Стратешка цел/ 
Обезбедени услови за 
непречено одвивање на 
наставните програми за 
сите деца и оние кои се од 
социјално загрозени 
семејства  

Активности Носител на активноста Индикатори  
Извори на 
финансиски средства 

Временска 
определба 

потребите на локалниот 
пазар и труд  

ориентирање на 
ученици од 8 и 9 
одделение  

ЛС 

  
Соработка со локален 
бизнис сектор и 
стопанска комра  
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Механизми за евалуација на активностите 
 
Евачуацијата и мониторингот сепроцеси врз чија анализа ќе биде анправена проценката за 
реализација на активностите од акцискиот план. За таа цел, Комисијата за општествени дејности 
иправа на детето ќе бидепримарно одговорно тело за контрола.  
  Ворамките на фокусгрупите кои работеа на изготвување на акциските планови се пријавија 
лица кои исто такаво процесот наспроведување ќе земат активно учество во мониторингот 
иевалуацијата. 
Група Инклузија, лица: Цеца Видова –Трајческа,професотпо Македонски јазик илитература во 
„Кузман Јосифоски Питу“и Цане Ѓорѓиоски – претставник на совет на родителу при „Добре 
Јованоски“ 
Група Здравство, лица: Јасмина Петреска – наставник при„Орде Чопела“ и Игор Гакоски – 
наставник при „ОрдеЧопела“ 
Група Сиромаштво, лица: Јане Ѓорески професор во Гимназија Мирче Ацев и Цнежана Бошкоска – 
професорво Гимназија Мирче Ацев 
Групапревенција од злоставување, лица: Изабела Кузманоска – инспектор приПС Прилеп и Лидија 
Котеска – професорво „Блаже Конески“ 
Вака направената структура ќе биде контролниот механизам за проценка на спроведување на 
акциските планови.    
Вклучени лица/институции во изработката на акцискиот план 
 

Бр Име и презиме Институција 
1.  Силвана Пашоска Комисија за општествени дејности и права на 

деца - Претседател 
2.  Бојан Ристески Комисија за општествени дејности и права на 

деца - член 
3.  Александар Неделкоски Комисија за општествени дејности и права на 

деца  - член 
4.  Анета Наумоска Комисија за општествени дејности и права на 

деца  - член 
5.  Еленче Ташкоска Комисија за општествени дејности и права на 

деца - член 
6.  Марјан Матракоски Советник за образование – ЛС Прилеп 

7.  Пеце Ристески Здравствен дом – директор 

8.  Снежана Јованоска МЦСР Прилеп – директор  

9.  Изабела Кузманоска Инспектор во Полициска станица Прилеп и 
претставник на  Општински совет за превенција 
на малолетничкото престапништво 

10.  ХристинаТрпческа Градинки Наша иднина – директор 

11.  Гордана Иваноска Градинки Наша иднина  

12.  Соња Ангелеска Градинки Наша иднина 

13.  Каролина Ристеска Градинки Наша иднина 

14.  Дарко Јовески ООУ Климент Охридски 

15.  Марија Дулеска ООУ Блаже Конески 

16.  Виолета Лашкоска ООУ Добре Јованоски 

17.  Катерина Чавлеска Трпкоска ООУ Рампо Левката 

18.  Никола Кузевски ООУ Кире Гаврилоски 

19.  Ѓорѓија Ристески ООУ Кире Гаврилоски 

20.  Трајче Kаралиоски ООУ Гоце Делчев 

21.  Пеце Крагуески ООУ Кочо Рацин 
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22.  Гоце Ѓорѓиоски СОУ Гимназија Мирче Ацев 

23.  СпасијаНешкоска - Цуцулеска СОУ Кузман Јосифоски – Питу 

24.  Дејан Димoски СОУ Ѓорче Петров 

25.  Спасе Здравески СОУ Ѓорче Петров 

26.  Анита Ѓорѓиоска СОУ Орде Чопела 

27.  Цветанка Димовска СОУ Орде Чопела 

28.  Жарко Темелкоски СОУ Ристе Ристески – Ричко 

29.  Гоце Тодороски Центар за граѓанска иницијатива 

30.  Марина Ѓ. Китаноска Центар за граѓанска иницијатива 

31.  Марија Неделкоска ООУ Блаже Конески 

32.  Ирена Пипиџаноска СОУ Ристе Ристески – Ричко 

33.  Билјана Тинтоска СОУ Ѓорче Петров 

34.  Татјана Шабаноска СОУ Ѓорче Петров 

35.  Силвана Колеска СОУ Ѓорче Петров 

36.  Марина Нолческа ООУ Кире Гаврилоски 

37.  Виолета П. Велкоска ООУ Кире Гаврилоски 

38.  Ирена Аџиоска  ООУ Кире Гаврилоски 

39.  Борче Ацески ООУ Кире Гаврилоски 

40.  Наде Цветкоска  ООУ Кочо Рацин 

41.  Донка Деркоска СОУ Гимназија Мирче Ацев 

 
 
                  Број  07- 2336/2                                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА 
               24.10.2014   година                                                                                Силвана Пашоска 
                     П р и л е п 
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