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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 ПРОШИРУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА 

ПРИЛЕП ЗА 2017 ГОДИНА 

 

 

 

  1. Одлуката за проширување на средствата на Буџетот на Општина Прилеп за 2017 година,  се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
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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 

КОМУНАЛЕН РЕД И МЕРКИ ЗА НЕЈЗИНО 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 

  1. Одлука за комунален ред и мерки за 

нејзино спроведување на подрачјето на Општина 

Прилеп, се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
 Број 08 - 392/2                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.02.2017 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) а во врска со член 

12, став 2 од Законот за комуналните дејности (,,Сл. 

Весник на РМ” бр.95/12, 163/13, 42/14, 44/15, 147/15 и 

31/16), член 22 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. 

Весник на РМ” бр.05/02), Советот на Општина Прилеп 

на седницата одржана на ден 24.02.2017 година донесе: 

  

О Д Л У К А 

за  комунален ред и мерки за нејзино спроведување 

на подрачјето на Општина Прилеп 

 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со оваа Одлука се уредуваат односите и  

начинот на вршење на комуналнте дејности 

меѓу давателите и корисниците на услугите на 

подрачјето на Општина Прилеп и мерките за 

нејзино спроведување. 
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Член 2 

Под комунален ред во смисла на оваа Одлука 

се подразбира: уредување на населените места 

и поблиско уредување на односите и начинот 

на вршење на комунални дејности меѓу 

давателите на услугите и корисниците на 

услугите во следните комунални дејности: 

1. Снабдување со вода за пиење; 

2.  Одведување и испуштање на 

фекални и атмосферски води; 

3.  Обработка и депонирање на 

комунален отпад; 

4. Депонирање отпадоци што се 

создаваат со изведување на 

градежни работи; 

5. Одржување најавна чистота во 

градски и други населби; 

6. Одржување и користење на 

паркови, зеленило, парк – шуми, 

водни и рекреативни површини; 

7. Улична сообраќајна сигнализација 

и други инфраструктурни објекти 

од локално значење; 

8. Одржување на гробови, гробишта и 

давање погребални услуги; 

9. Одржување на јавно осветлување; 

10. Прекоп на јавни површини и 

одржување и користење на јавен 

простор за паркирање; 

11. Одржување и користење на пазари 

на големо и мало; 

12.  Вршење на оџачарски услуги; 

13.  Одржување на комунални уреди; 

14. Отстранување и чување на 

непрописно паркирани возила, 

хаварисани возила, земјоделски 

машини со приклучни и без 

приклучни орудија; 

15. Условување, згрижување и 

ерадикција на животните – 

скитници; 

16. Украсување на населените места; 

17. Одржување на јавни санитарни 

јазли; 

18. Аерозапрашување, дезинфекција, 

дезинсекција и дератизација; 

19. Отстранување и чување на ситна и 

крупна стока и живина и пчелни 

семејства во урбани средини; 

20. Сечење и складирање на огревно 

дрво и јаглен на јавни и 

сообраќајни површини. 

Член 3 

Јавни површини во смисла на оваа Одлука се: 

-јавни сообраќајни површини (улици, 

коловози,тротоари и велосипедски патеки, јавни 

паркиралишта, плоштади, шеталишта, надвозници, 

подвозници, скалила што поврзуваат јавни сообраќајни 

површини, мостови, такси стојалишта, стојалишта на 

јавниот градски превоз и слични површини); 

-јавни зелени површини ( паркови, парк-шуми, 

дрвореди, живи огради, тревници, цветници, детски 

игралишта, зелени површинипокрај улиците, покрај 

станбените објекти и покрај јавните објекти, спортско 

рекреативните и водни површини и други слични 

површини). 

Одредбите на оваа Одлука се однесуваат и на 

други површини определени со оваа Одлука. 

 

Член 4 

Комуналните дејности од член 2 на оваа Одлука 

можат да ги вршат јавните претпријатија основани од 

Општина Прилеп, како и други домашни и странски 

физички и правни лица кои се регистрирани за вршење 

на соодветната комунална дејност и поседуваат дозвола 

издадена од надлежен орган ( во понатамошниот текст: 

даватели на услуги). 

Давателите на услуги се должни да обезбедат 

трајно и квалитетно вршење на комуналните дејности, 

како и одржување на објектите и опремата на 

комуналната инфраструктура во функционална 

состојба. 

Корисници на услугите во смисла на оваа 

Одлука се сите домашни и странски физички и правни 

лица кои ги користат услугите, објектите, опремата и 

површините во сферата на комуналните дејности на 

подрачјето на Општина Прилеп. 

Корисниците на услугите се должни да се 

придржуваат на одредбите од оваа Одлука заради 

непречено и функционално вршење на овие дејности 

кои се од јавен интерес. 

 

II. УРЕДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 

III.  

Член 5 

Населените места треба да бидат уредени. 

Под уредување на населените места се 

подразбира уредување на јавните сообраќајни и јавните 

зелени површини, надворешните делови на станбените 

и деловните објекти, излозите, начинот на поставување 

на реклами, натписи и паноа, поставување на огради, 

комунални објекти и друга комунална опрема, како и 

уредување на други површини во функција на 

поставување на објекти. 

 

Член 6 

Забрането е уништување на надворешните 

делови на станбените и деловни објекти како и на 

јавните објекти , со испишување на пораки, ставање на 

соопштенија, цртање, шарање или нагрдување и 

валкање на друг начин. 

 

Член 7 

Сопствениците, односно корисниците на 

станбени и деловни објекти како и на јавните објекти , 

кон кои што припаѓаат огради кои се наоѓаат покрај 

јавни површини, се должни оградите да ги одржуваат во 

исправна состојба и во состојба во која што не 

претстставуваат опасност за нормалното движење. 

 Живите огради кои се наоѓаат покрај јавни 

сообраќајни површини, задолжително редовно се 

одржуваат и најмалку три пати годишно се 

поткаструваат, така што со своите гранки не ја преоѓаат  
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регулационата линија на јавните сообраќајни површини 

и не го попречуваат сообраќајот. 

 

Член 8 

 Дворовите, градините, овоштарници, лозја, 

ливади и други слични површини кои се наоѓаат пред 

станбените и деловни објекти како и пред  јавните 

објекти  и неизграденото градежно земјиште кое се 

наоѓа покрај јавните површини , сопствениците, 

односно корисниците треба да ги одржуваат во уредна 

состојба, која со својот изглед естетски не го нарушува 

околниот простор. 

 

Член 9 

 Јавните површини кои се наменети за 

рекреативни активности, спортските објекти наменети 

за деца и возрасни и другите уреди, треба да се 

одржуваат во уредна состојба, исправни и 

функционални во согласност со нивната намена. 

 На површините, објектите и уредите од став 1на 

овој член, на видно место треба да бидат истакнати 

одредби за одржување на редот, чистотата, заштитата на 

јавното зеленило и друго. 

Член 10 

 Јавните сообраќајни површини и главните 

патишта на јавните зелени површини треба да имаат 

јавно осветлување. 

 Јавното осветлување треба да биде изведено на 

начин што води сметка за значењето на одредени 

делови од населените места и одредени јавни површини, 

сообраќајот и потребите на граѓаните. 

 Светилките кои се во функција на јавното 

осветлување треба да бидат функционално и естетски 

обликувани. 

 Јавното осветлување треба редовно да се 

одржува во функционално исправна состојба. 

 Јавното осветлување, по правило, треба да 

свети во текот на целата ноќ. 

 Спомениците на културата, по правило треба да 

бидат осветлени. 

 

Член 11 

 Забрането е оштетување и уништување на 

столбовите и светилките кои се во функција на јавното 

осветлување. 

 На столбовите кои се во функција на 

јавнотоосветлување забрането е поставување на огласи, 

реклами и слично, освен со одобрение на надлежен 

орган на општината. 

Член 12 

Водоскоците, фонтаните и другите слични 

украсни објекти,поставени на територијата на општина 

Прилеп,  треба да бидат во исправна и уредна состојба. 

 

Член 13 

Јавните  паркиралишта треба да се одржуваат 

во чиста и уредна состојба.  

На јавните паркиралиштатреба да се одржува 

ред. 

На јавните паркиралишта не е дозволено 

оставање градежна механизација земјоделски машини и 

приклучна земјоделска механизација. 

 

 

 

Член 14 

Излозите и другите слични објекти кои служат 

за изложување на стоки, мораат да бидат технички и 

естетски обликувани, соодветно осветлени и во 

согласност со општиот изглед на околината. 

Излозите мораат редовно да се уредуваат, 

чистат и перат. 

Во излозите не смее да се чува амбалажа или да 

се складираат стоки. 

Разните натписи, реклами, соопштенија и 

слично кои се поставуваат на самите излози потребно е 

да бидат естетско обликувани. 

 

 

Член 15 

На објектите, земјиштето и други простори на 

подрачјето на Општина Прилеп можат да се поставуваат 

билборди, паноа, јарболи знамиња, патокази кои не се 

сметаат за сообраќајни знаци и други рекламни 

конструкции и други објекти кои служат за 

рекламирање и информирање, по предходно издадено 

одобрение за нивно поставување од страна на надлежен 

орган на општината. 

Рекламните конструкции и објекти од ставот 1 

на овој член мора да се одржуваат чисти, уредни и во 

исправна состојба, а дотраените мора да се отстранат, 

односно обноват или заменат. 

 

IV. УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ И 

НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА 

КОМУНАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

 

1. Снабдување со вода за пиење 

Член 16 

Новите корисници на услугите може да бидат 

приклучени на постојниот јавен водовод 

доколку ги исполнуваат условите утврдени со 

важечките прописи и техничките нормативи 

со кои се обезбедува непречена испорака на 

квалитетна вода во договорената количина, 

проток, континуитет и безбедност на луѓето и 

објектите,за што одлучуваат надлежните 

органи и давателите на услуги(претпријатија) 

овластени согласно со закон. 

 

Член 17 

Новите корисници на услугите ќе бидат 

приклучени на јавниот водовод само ако 

водоводната инсталација во нивните објекти е 

изградена според важечките прописи и 

техничките нормативи. 

 

Член 18 

Со согласноста за водоводен приклучок се 

определуваат условите и начинот на 

приклучување на корисниците на јавниот 

водовод. 

 

Член 19 
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Чистењето, монтирањето и демонтирањето на 

водомерите се врши од овластено лице на 

давателот на услуги. 

При оштетување на водоводна мрежа 

давателот на услугите е должен да ги превземе 

потребните мерки за отстранување. 

 

Член 20 

Во случаи на планирани прекини на 

водоснабдувањето, давателот на услугите е 

должен преку средствата за јавно 

информирање да ги извести корисниците на 

услугите за времетраењето на прекинувањето 

пред водоснабдувањето да биде прекинато. 

 

 

 

Член 21 

Користењето на водата од противпожарните и 

уличните хидранти е исклучиво наменски  од 

страна на овластени правни и физички лица. 

Доколкунеовластенифизички или правни лица 

користат вода од противпожарните и уличните 

хидранти , истите се ислучуваат од 

понатамошно користење на водата од 

хидрантите и ќе ги сносат трошоците за 

враќање во првобитна состојба. 

 

 

2. Одведување и испуштање на отпадни и 

атмосферски води 

 

Член 22 

Пододведување ииспуштењена опадни и атмосверски 

води се подразбира прифаќање на отпадните води од  

објектот   и делот од  дворната канализациона мрежа и 

одведување во постоечката канализациона мрежа . 

Давателот на услугата е должен: 

- Трајно и непрекинато да обезбеди 

одведување на фекалните и 

атмосферските води од урбаните 

површини преку изградената фекална и 

атмосферска канализациона мрежа; 

- Да се грижи за исправноста и 

функционирањето  на целокупната 

фекална и атмосферска 

канализационамрежа, а посебно да врши 

редовно прочистување и да врши 

поправка на оштетените придружни 

објекти на фекалната и атмосферската 

канализациона мрежа и годишно да врши 

чистење на сливниците; 

- да врши редовно чистење на отворените 

канали и водотеци во градежниот опфат 

на градот и обезбеди нивна проточност ; 

 

Член 23 

Забрането е било какво затворање, 

оштетување и попречување на водоводната и 

канализациона инсталација како и на 

отворените канали и водотеци во градежниот 

опфат на градот од страна на физички и 

правни лица. 

 

Во канализацијата за отпадни и фекални води 

не смее да се пушта атмосверска вода . 

  

Член 24 

Во подрачјето на градeжниот опфат во кои не е 

изградена канализација за отпадни води, 

отпадните и фекалните води се испуштаат 

задолжително во септички јами. 

Септичките јами треба редовно и хигиенски да 

одржуваат, т.е Важи истото како и во делот : 

20.Комунален ред во населените места на 

подрачјето на Општина Прилеп. 

Во деловите на градот и другите населени места 

во кои постои изградена канализациона мрежа и 

истата е во  употреба не можат да се градат 

септички јами , објектите се приклучуваат на 

канализационата мрежа . 

Кога се врши приклучување во канализационата 

мрежа , корисникот е должен септичката јама 

целосно да ја испразни и исчисти . 

3. Постапување со комунален отпад и други 

видови на неопасен интерен отпад 

 

 

 

Член 25 

Отпадот од индивидуалнитеобјекти за 

домување се собира во садови за отпад-канти. 

Отпадот од колективните згради се собира во посебни 

садови за отпад-контејнери. 

 

Член 26 

Зградите од кои отпадот од домаќинствата се 

става во контејнери мораат да имаат одреден 

простор или место за сместување на садот за 

отпад и доволен број за да ги задоволи 

потребите на домаќинствата. 

 Просторот односно местоположбата на садот 

за отпад (контејнер)  го одредува Локалната 

самоуправа Општина Прилеп  по предлог на   

јаното претпријатие за комунални дејности 

или правното или физичкото лице кое е 

овластено за собирање и транспортирање на 

отпадот во соработка со одделението за 

комунални дејности при ЕЛС Општина 

Прилеп. 

 Бројот и видот на  садовите за отпад за секоја 

поодделна зграда го одредува јаното 

претпријатие за комунални дејности или 

правното или физичкото лице кое е овластено 

за собирање и транспортирање на отпадот. 

 

Член 27 

Собирачот на отпадот е должен да ги пере, 

дезинфицира и дезинсекцира контејнерите 

најмалку два пати годишно и да ги одржува во 

исправна состојба а за кантите тоа да го врши 

корисникот. 
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 Местата околу садовите за отпад, коисе 

наоѓаат на јавна површина, мора да бидат во 

чиста и уредна состојба за која се должни да 

се грижат собирачите на отпадот. 

 

Член 28 

Создавачите на отпад должни се отпадот да го 

ставаат во садовите за отпад така да не се  

растура и да не го валка просторот околу 

садот. 

 Кантите и контејнерите за отпад мора да бидат 

затворени. 

 Забрането е изнесување и вадење на отпад од 

кантите и контејнерите. 

 Забрането е да се оневозможува пристап на 

возилото за отпад до местото на кое се наоѓаат 

садовите за отпад. 

  

 

            Член 29 

Отпадот од домаќинствата на подрачјето на 

Општина Прилеп организирано се одвезува 

најмалку еднаш неделно. 

 

Член 30 

Собирачот на отпадот е должен при 

собирањето и транспортот на отпадот да 

внимава отпдот да не се растура, да не се 

крева прав, да не се оштетуваат садовите, како 

и да не се валкаат и оштетуваат површините за 

сместување на отпадот. 

Ако при утовар и истовар во возилото дојде до 

растурање на  отпадот, собирачот на отпадот е 

должен истиот веднаш да го собери и исчисти, 

а садовите да ги врати на местото определено 

за нив и да ги затвори капаците на кантите и 

контејнерите. 

 

Член 31 

Се забранува на јавна површина : 

1. Фрлање, складирање и чување на 

комунален отпад надвор од контејнерите, 

кантите за отпад или специјалните вреќи 

за отпад; 

2. Фрлање и складирање во контејнерите и 

кантите за отпад на отпадоци кои не се 

сметаат за комунален отпад; 

3. Фрлање во контејнерите жар и други 

запалени материјали, вода, киселина, 

моторни и разни други масла и други 

штетни и опасни материи; 

4. Поставување и преместување на 

контејнерите и кантите за отпадоци на 

други места, од местата определени од 

давателот на услугата; 

5. Пребарување на отпад во корпите, 

кантите и контејнерите од страна на 

физички лица; 

6. Палење на отпадот во кантите и 

контејнерите; 

7. Собирањето и транспортирањето на 

отпадот да се врши со средства и со 

опрема која не е соодветна за вршење на 

дејноста; 

8. Постапување со отпадот на начин кој 

доведува до нагрдување на објектите и 

просторот во урбаните зони и во 

подрачјата надвор од урбаните зони; 

9. Истурање и фрлање на отпад во одводни 

канали , речни корита , канализационите и 

во другите инфраструктурни системи и 

објекти; 

 

5. Депонирање отпадоци што се создаваат со 

изведување на градежни работи 
 

Член 32 

Под депонирање на отпадоци што се создаваат 

со изведување на градежни работи, а кои 

немаат својство на комунален отпад се 

подразбира собирање, транспортирање и 

депонирање на овие отпадоци на депонија 

одредена од општината. 

Член  33 

Отпадоци што се создаваат со изведување на 

градежни работи се: градежен материјал, 

земја, шут, згура, вар, цемент, чакал, песок, 

кал,камења, тули, ќерамички отпадоци и 

слично. 

Отпадоците од став 1 на овој член не смеат да 

се оставаат и собираат на јавните површини. 

Член 34 

Забрането е отпадоците што се 

создаваат со изведување на градежни работи 

да се изнесуваат од своите дворни места до 

денот на преземањето од страна на правните и 

физичките лица кои се овластени за собирање 

и транспортирање на отпадот. 

 Се забранува транспортирањето на 

отпадоците што се создаваат со изведување на 

градежни работи со несоодветни транспортни 

возила што би предизвикало истурање или 

протекување на отпадот на јавните 

сообраќајни зелени површини. 

 Забрането е  оставање, односно 

истурање на отпадоците што се создаваат со 

изведување на градежни работи на јавните 

површини, неизградено градежно земјиште, во 

и покрај водните површини, одводни канали  

и слично. 

 

6. Одржување на јавната чистота во градот и 

другите населби 

Член 35 

За истовар, оставање или утовар на 

градежен материјал, подигање на скеле и 

поправка на фасадите на станбените и 

деловните објекти како и за слични градежни 

работи може повремено да се користат јавните 

и сообраќајните површини или неизграденото 

градежно земјиште само со одобрение 

издадено од Градоначалникот на  Општина 

Прилеп, по предходно изработена скица. 
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 Во одобрението од предходниот став 

треба да се утврдат условите и начинот на 

истовар, утовар, или оставање на градежниот 

материјал, мерките на сигурност, времето на 

истовар, утовар или оставање на градежниот 

материјал и надоместокот за користење на 

јавната или сообраќајната површина. 

 При извршувањето на работите од став 

1 на овој член пред нивното започнување мора 

да се обезбеди проодноста на тротоарите и 

улиците, а јавните и сообраќајните површини 

кои се зафаќаат со градежни дејствија мора да 

се оградат со ограда која треба прописно да се 

означи и осветли. Градежниот материјал што 

ќе се користи мора уредно да биде нареден и 

да не го спречува истекувањето на 

атмосферските води. 

 

 

 

Член 36 

Изведувачот на градежните работи 

мора да превземе мерки кои ќе оневозможат 

растурање на земја по јавните површини при 

ископот на темели и слично. 

 Тротоарите и другите пешачки 

премини пред градилиштето треба да бидат 

обезбедени од страна на градителот со 

хоризонтални и вертикални заштитници. 

 По завршувањето на градежните 

работи или ако градежните работи од кои 

било причини бидат запрени на подолго 

време, изведувачот на градежните работи 

должен е да ги отстрани скелињата и другиот 

градежен материјал од јавните површини и 

истиот да го доведе во првобитна состојба. 

 

 

Член 37 

На јавните површини , пред продавници , 

работилници и складишта 

несмеедасеоставаамбалажа, производи, 

градеженматеријал и др  подвижни и 

неподвижни предмети . 

На улици и тротоари пред угостителски 

објекти и продавници се забранува 

поставување на тезги, маси, столиви и слично, 

освен на локации определени за таа намена ( 

истото важи и за став 1 ) , апо претходно 

одобрение издадено од Градоначалникот на 

општина Прилеп. 

 

Член 38 

Попретходнаопоменапротивзаконскопоставен

и иоставенипредметинајавнаповршина се 

отстрануваат . 

 

Член 39 

Правните и физичкилица сопственици на 

јавните објекти , односносопственици и 

корисницина отворените простори на јавните 

објекти должни се редовно да ги оджуваат на 

тој начин што нема да создаваат смет и други 

отпадоци , како и да го оджуваат зеленилото 

на тие простори ( доколку не е поинаку  

регулирано ). 

 

Сопственикот , односно лицето кое управува 

со јавен објект е должен да ја одржува јавната 

чистота во јавниот објект и неговата дворна 

површина при што треба да обезбеди : 

-редовно чистење и одржување на 

просториите во објектот и дворната површина 

; 

-садови за фрлање на отпадоци; 

- инсталациитево санитарните јазлида 

бидатисправни и чисти и да обезбедат 

тоалетна хартија , сапун , машина за сушење 

на раце или хартија за раце. 

 

 

 

Член 40 

Организаторите на јавни манифестации ( 

културни , спортски и други ) на митинзи , 

прослави и други собири должни се по 

завршувањето на манифестацијата , односно 

собирит да го соберат сметот направен од 

учесниците на манифестацијата , и да го стават 

на определено место за таа намена , во рок од  4 

(четири ) часа по завршувањето 

манифестацијата или собирот . 

Пред одржувањето на јавните манифестации, 

митинзи , прослави,идруги собири, 

организаторите се должни претходно да склучат 

договор со ЈКП Комуналец – Прилеп .При 

посета на излетнички места посетителите се 

должни при заминување од излетничкото место 

да го соберат сметот и да да го остават на 

определено место за таа намена . 

 

Член 41 

Во текот на извршувањето на градежните 

работи изведувачот е должен: 

 -Да ја исчисти јавната површина околу 

градилиштето од секаков вид градежен и друг 

материјал, кал и слично кои се наоѓаат на 

јавната површина како последица од 

вршењето на неговата дејност; 

 -сливниците и атмосферските води во 

близина на местото каде што се вршат 

градежните работи треба редовно да ги чисти; 

 -да го транспортира градежниот 

материјал до и од градилиштето на начин што 

нема да го попречува сообраќајот и 

слободното истекување на атмосферските 

води и да го спречи растурањето на 

материјалот по јавните површини. 

 

 

7.Одржување и користење на паркови, 

зеленило, парк-шуми и рекреативни 

површини 

Член 42 
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Под одржување и користење на паркови, 

зеленило, парк-шуми, водни и рекреативни 

површини се подразбира подигање, 

одржување и користење на зелени површини, 

садење на ниска и висока вегетација и слично 

на подрачјето на Општина Прилеп. 

 

Член 43 

Паркови се посебно уредени и 

озеленети површини во урбаните средини 

согласно усвоените урбанистички планови кои 

им служат на граѓаните за одмор и рекреација. 

 Одржувањето и користењето на 

парковите е дејност што ја врши давателот на 

услугата на кого му е доверено 

извршувањетона работите од страна на 

Општината. 

 Одржувањето, уредувањето и 

користењето на парковите се врши врз основа 

на годишна програма донесена од страна на 

Советот на Општина Прилеп, а на предлог на 

давателот на услугата на кого му е доверено 

управувањето со парковите. 

 Давателот на услугата е должен да ги 

одржува и уредува парковите согласно 

годишната програма донесена од страна на 

Советот на Општина Прилеп, а особено: 

 -хортикултурно да ги уредува 

површините во просторот на парковите; 

 -редовно да ја одржува јавната чистота 

во парковите; 

 -редовно да ги одржува патеките и 

просторот наменет за шеталишта; 

 -да ги одржува во исправна состојба 

клупите за седење;  

 -редовно засадување, обработување и 

наводнување на зелените површини; 

 -да постави корпи за отпадоци и друга 

урбана опрема и нивно редовно одржување;

  

 -редовно кастрење на ниските гранки 

заради безбедно шетање по парковите. 

 

 

Член 44 

Под зеленило во смисла на оваа Одлука се 

подразбираат тревници, цветни и други 

насади, живи огради, грмушки, дрвја и 

дрвореди ( во натамошниот текст: зелени 

површини). 

 Под јавни зелени површини во смисла 

на оваа Одлука се подразбираат зелените 

површини покрај улиците, плоштадите, 

културно-историските споменици, јавните 

паркиралишта, рекреативните површини, 

детските игралишта, спортските терени, 

гробиштата и дворните места на јавните 

објекти на општината. 

 

Член 45 

Одржување на зелените површини опфаќа: 

 -Подигање, садење, одгледување и 

обновување на зелените површини; 

 -заштита на зелените површини од 

оштетување, болести и штетници; 

 -чистење на озеленетите површини и 

 -одржување и чистење на патеките на 

озеленетите површини. 

 

Одржување на јавните зелени површини го 

врши давателот на услугата врз основа на 

донесена годишна програма по претходна 

согласност од страна на Советот на Општина 

Прилеп. 

Годишната програма треба да содржи: 

планирање на начинот и мерките за 

одржување на истите, видовите на зеленило, 

поставување и видот на урбаната опрема и 

други работи на одржување, како и трошоците 

за извршување на овие работи и изворите на 

средства. 

 

Член 46 

Парк – шума во смисла на оваа Одлука е 

подрачје со посебно природни карактеристики 

кое се одликува со своевиден панорамски 

изглед и особено природна убавина настаната 

на природен начин, односно тоа се делови од 

просторот кои со своите географски 

особености и творбите на човекот се 

истакнуваат од другата околина и имаат 

излетничко, рекреативно, историско, естетско, 

културно или научно значење. 

 Парк – шумите се прогласуваат со 

посебна одлука на Советот на Општината. 

 Одржувањето и управувањето со парк-

шумите го врши давателот на услугата на кого 

му е доверено извршувањето на работите од 

страна на општината. 

 Овластениот субјект на кого му е 

доверено правото да управува со парк-шумата 

е должен да превзема соодветни мерки 

(шумски ред) со цел да се обезбеди 

периодично подмладување и заштита на 

шумите од појава на пожари и ширење на 

штетни инсекти и растителни болести, 

штетното дејство на ветерот, снегот и другите 

елементарни непогоди и заштита на шумското 

земјиште за што донесува посебен правилник 

за кој согласност дава Советот на општина 

Прилеп. 

 

Член 47 

Под рекреативни површини на подрачјето на 

Општината се подразбираат определени 

простори на подрачјето наОпштина Прилеп 

кои од страна на граѓаните се користат за 

одмор и рекреација (посебни подрачја од 

ридско-планинските предели, полските 

предели, месности околу манастири, 

историски споменици, крајбрежни терени 

покрај реките, акумулационите езера и 

слично). 
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 Одржувањето и уредувањето на 

рекреативните површини Општината може да 

го довери на јавното претпријатие за 

комунални дејности, здруженија на граѓани, 

спортско-рекреативни и еколошки друштва, 

излетнички друштва, излетничи друштва, 

месни заедници. 

 

Член 48 

 Сечење и копање на дрвјата, грмушки и 

живи огради во зелените површини може да се 

врши заради: 

- нивно редовно одржување, ако се суви, 

нападнати од штетни инсекти и растителни 

болести, ако пречат на подземните и 

надземните инсталации, кога се оштетени од 

елементарни непогоди . 

- за изградба на инвестициони објекти или 

поради реконструкција на зелените површини. 

 За сите дејствија и работи од 

предходниот став потребно е да се има 

одобрение од надлежниот орган на 

општината. 

Одобрението од ставот 2 на овој  член 

особено треба да содржи определување на 

рокот во кој треба работите да се завршат како 

и рокот во кој зелените површини треба да се 

исчистат од сметот настанат при 

извршувањето на работите. 

 Трошоците за извршување на сите 

работи утврдени од ставот 1 на овој член се на 

товар на инвеститорот, односно изведувачот 

на работите. 

 

Член 49 

Сечење, кастрење се врши и на  дрвја, 

грмушки , живи огради и други  растенија кои 

од приватен имот излегуваат на јавна 

површина а го попречуваат нормалното 

живеење,  движење, функционирање на 

луѓето, објектите , инсталациите и уредите. 

За сите дејствија и работи од 

предходниот став потребно е да се има 

одобрение од надлежниот орган на 

општината. 

 Трошоците за извршување на сите 

работи утврдени од ставот 1 на овој член се на 

товар на сопственикот на приватниот имот. 

 

Член 50 

Во парковите, јавните зелени површини, парк-

шумите и рекреативните површини забрането 

е: 

 -корнење, сечење и кастрење на дрвја, 

грмушки и жива ограда; 

 -било какво оштетување на зеленилото 

(соголување и засекување на стеблата, газење 

и садење на тревниците, кинење на цвеќе, 

откорнување, цветни и тревни посеви и 

слично); 

 -собирање на плодови и цветови од 

дрвјата; 

 -копање и изнесување на земја, копање 

на канали, вршење на прекопи и слично; 

 -фрлање и оставање на отпадоци 

надвор од местото определено за таа намена; 

 -Истоварување и оставање на стока, 

амбалажа , шут, градежен и огревен материјал 

и случно; 

 -чување и напасување на добиток и 

живина; 

 -закачување, ковање и потпирање на 

рекламни паноа, натписи и лепење на плакати 

на дрвјата; 

 -уништување и оштетување објекти, 

уреди, инсталации, комунална опрема, 

рекламни паноа, натписи, знаци, патокази, 

соопштенија и слично; 

 -Минување, запирање, паркирање и 

оставање на било кој вид возила и нивно 

миење; 

 -кршење, оштетување или уништување 

на корпите за отпадоци, на чешмите, 

канделабрите и на други уреди и објекти; 

 -изведување на било какви други 

работи кои доведуваат до уништување на 

зеленилото; 

 -пуштање на отпадни води, киселини , 

моторно масло и секаква друга материја што 

предизвикува загадување; 

 -истоварување, оставање и складирање 

на различен материјал (огревно дрво, јаглен, 

отпадно дрво, железо, лим и слично); 

 - фрлање на отпадоци и други 

предмети; 

 -газење по затревнатите површини во 

парковите; 

 -неовластено косење на тревата во 

парковите и другите зелени површини; 

 -кубење и кинење на цвеќе; 

 -палење на оган; 

 -поставување на разни предмети на 

стеблата и гранките ( светилки, носачи на 

жичани водови, орманлиња, скали и слично). 

 

 

 7.   Одржување на улична сообраќајна 

сигнализација и други инфраструктурни објекти од 

Општинско (локално) значење 

Член 51 

Под одржување на улична сообраќајна сигнализација и 

други инфраструктурни објекти од  општинско 

(локално) значење во смисла на оваа Одлука се 

подразбира редовно одржување на вертикалната и 

хоризонталната сигнализација и другите 

инфраструктурни објекти  на локалните патишта и 

улици на подрачјето на општина Прилеп ( семафори, 

сообраќајни знаци, патокази, оградите на мостовите, 

надвозниците и слично) како и одржување во зимски 

услови на локалните патишта и улици. 

 

 

Член 52 
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Работи за редовно одржување на општинските 

(локалните) патишта и улици се: 

              - одржување на хоризинтална и вертикална 

сигнализација; 

 -поправка на коловозот, тротоарот и другите 

елементи на патот; 

 -чистење на коловозот, уредување на банкини, 

заштита на косини, насипи, зесеци, чистење и 

уредување на одводите на патот , поправка на потпорни 

и обложни sидови и други објекти на патот 

 -работи на одржување на електрични 

инсталации- замена на дотраени светилки на 

раскрсници  и друго осветлување на патот; 

 -одржување на прегледност на општинските 

(локалните)  патишта и улици особено на места на 

вкрстосување; 

 -косење на трева, уредување и одржување на 

зелени површини и насади во патниот појас; 

 -чистење снег и мраз од коловозот, посипување, 

со сол или абразивни средства на коловозот, мостовите, 

делниците со поголеми наклони на патот, како и на 

други места во случај на појава на мраз на коловозот, 

чистење, поставување, замена и поправка на 

хоризонталната и вертикалнатасигнализација на патот, 

на огради и заштитна мрежа на патот и мостовитеи на 

друга опрема на патот. 

 Работите во врска со редовното одржување на 

локалните патишта и улици се вршат врз основа на 

годишни програми донесени од Советот на Општина 

Прилеп. 

 

Член 53 

 Снегот од јавните сообраќајни површини се 

отстранува-чисти согласно оперативната програма за 

организирање и функционирање на зимската служба во 

Општина Прилеп донесенаод советот на општината . 

 

Член 54 

 Физичките или правните лица кои ја 

извршуваат Програмата за отстранување на снегот и 

мразот се должни, секојдневно да ја известуваат 

Општина Прилеп за состојбата на јавните сообраќајни 

површини и за мерките што се преземени за 

извршување на Програмата. 

 

Член 55 

 За отстранување на снегот и мразот од јавните 

површини, пред деловните објекти, пазарите на мало, 

спортските објекти и слични простори се грижат 

правните и физичките лица кои управуваат со тие 

површини, односно кои извршуваат деловна дејност. 

Пред објетите за индивидуално и колективно домување 

и другите објекти одговорни се сопствениците, односно 

корисниците на објектите. 

 

Член 56 

 Наопштинскиот (локалниот) патот или улиците 

забрането е : 

Попречување , прекопување оставање пречки и други 

материјали на коловозот , неовластено поставување на 

разни препрекии вршење на други работи со кои се 

оштетуваат истите и го загрозува нормалното одвивање 

на сообраќајот. 

Фрлање на шут , отпадоци  , држење и оставање на 

други материјали во патниот појас и одводните канали. 

Неовластено постапување , отстранување преместување 

засолнување или оштетување на собраќајните знаци и 

заштитна опрема на локалните патишта и улиците . 

 

Член 57 

 Давателот на улугата согласно член 4е должен 

да ги одржува чисти тротоаритеи плоштадитет.еврши 

чистење на снег и мраз, да прави пешачки патеки, а по 

потреба и машинско и рачно посипување на сол. 

 

 

9.Одржување на гробови, гробишта и давање на 

погребални услуги 

 

 

 

 

Член 58 

 На гробиштата може да се одржуваат само 

собири кои се во врска со погребот или со вообичаените 

помени, како и посети на гробиштата. 

 

Член 59 

 За уредување и одржување на гробиштата се 

грижи давателот на услугите, а за уредување на 

поединечните гробови се грижат корисниците на 

услугите. 

 

Член60 

 Вршењето на верските обреди на гробиштата е 

слободно секој ден. 

 Ѓраѓаните и лицата корисници на земјиштето на 

гробиштата се должни да се придржуваат на редот и 

работното време за одржување на гробиштата и да се 

однесуваат онака како што одговара на местото и 

должното почитување кон починатите. 

 

Член 61 

 На гробиштата не се дозволува: 

 -нарушување на мирот во гробиштата; 

 -носење на кучиња и други животни; 

 -пасење на стока; 

 -неовластено косење на трева; 

 -оштетување на гробовите; 

 -оштетување на надгробните споменици и 

знаци; 

 -оштетување на клупите и останатите објекти; 

 -оштетување на оградата на гробиштата; 

 -собирање на прехранбени и други производи 

од гробовите оставени од блиските на починатите ; 

 -поставување на непристојни натписи или било 

какви реклами ; 

 

    10. Одржување на јавно осветлување 

                                                Член 62 

Под одржување на јавното осветлување се 

подразбира одржувањето на уличното осветлување во 

исправна состојба и тоа одржување на објектите и 
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инсталациите, редовна замена на светлечките тела 

(сијалици и арматури), чистење и боење на 

електричните столбови. 

Член 63 

 Јавните сообраќајни површини, пешачките и 

другите главни патишта на јавните зелени површини 

мораат да имаат јавно осветлување. 

 Светлосните тела треба да бидат функционални 

и естетски обликувани. 

 Јавното осветлување треба редовно да се 

одржува во состојба на функционална исправност. 

 Јавното осветлување треба да биде во употреба 

за време на целиот ноќен период. 

Член 64 

 За одржување на јавното осветлување Советот 

на Општина Прилеп донесува Годишна програма за 

одржување на јавното осветлување на Општината во 

која се утврдува динамиката и обемот на одржувањето, 

како и потребните средства за одржувањето на јавното 

осветлување, претпоставениот број на корисници, 

висина на прибрана комунална такса за јавно 

осветлување и потрошувачка на  електрична енергија. 

Член 65 

 Заради исправно и целосно функционирање на 

јавното осветлување забрането е: 

 -оштетување и уништување на светлосните тела 

и светлосните столбови; 

 - поставување огласи, реклами идруго, освен со 

одобрение за надлежен орган на општината. 

11. Прекоп на јавни површини и одржување и 

користење на јавен простор за паркирање 

Член 66 

 Во случај кога поради отстранување на дефект 

или поради поставување, поправка или замена на 

подземни или надземни јавни инсталации и други 

комунални уреди и објекти е неопходно раскопување на 

коловоз, тротоар, паркинг просторите , јавна и зелена 

површина, давателот на услугата е должен предходно да 

прибави одобрение за прекоп од надлежниот орган на 

општината. 

 Во одобрението од ставот (1) на овој член се 

определува рокот во кој треба да се извршатработите, 

мерките кои се должни да ги преземат давателот на 

услугата и изведувачот заради безбедно извршување на 

работите. 

 Доколку е неопходно итно отстранување на 

дефектот на јавната инсталација, по барање на 

давателот на услугата, изведувачот од став (5) на овој 

член може да врши раскопување на улуца на коловоз, 

тротоар, јавна и зелена површина веднаш, без да 

прибави одобрение за прекоп од ставот (1) на овој член, 

при што за извршеното раскопување во рок од 24 часа 

писмено го известува надлежниот орган на општината. 

 По завршување на работите од ставовите (1) и 

(2) на овој член, давателот на услугата и изведувачот од 

ставот (5) на овој член се должни коловозот, тротоарот, 

јавната или зелената површина да ги вратат во 

првобитна состојба. 

 Раскопувањето ивраќањето во првобитна 

состојба на коловоз, тротоар, јавна и зелена површина 

ќе го врши правно лице кое е избрано како најповолен 

понудувач во постапка за доделување на договор за 

јавна набавка и кое склучило договор за јавна набавка за 

вршење на работи на раскопување и враќање во 

првобитна состојба на коловози, тротоари, јавни и 

зелени површини. 

 Давателот на услугата е должен да склучи 

рамковен договор со изведувачот од ставот 5 со кои ќе 

ги уредат меѓусебните права и обврски. 

 

Член 67 

Под одржување и користење на јавниот простор 

за паркирање се подразбира одржување на просторот за 

паркирање и објектите во него и давањето на соодветни 

услуги како и утврдувањето на начинот на неговото 

користење. 

Јавните паркиралишта треба да се одржуваат 

чисти и уредни. 

На јавните паркиралишта забрането е да се 

врши било каква трговска дејност, да се врши утовар и 

истовар на стока и други работи што не се во согласност 

со намената на јавниот простор за паркирање. 

 

12.Одржување и користење на пазари 

Член 68 

Под одржување и користење на пазари се 

подразбира одржување на комуналните објекти, 

односно просторот на објектите изградени за давање 

услуги на трговија. 

 

Член 69 

Одржувањето и користењето на пазарите го 

врши давателот на услугата. 

Давателот на услугата е должен пазарите 

секојдневно да ги чисти и одржува уредни и во 

хигиенска состојба и во зимскиот период да го чисти 

снегот и мразот. 

 

Член 70 

На пазарите мора да има доволен број 

типизирани контејнери за отпад, поставени на 

соодветни места. 

 

Член 71 

Давателот на услуга е должен да утврди и 

истакне пазарен ред и да се придржува на пазарниот ред 

и работното време со тоа што го контролира дотурот на 

стока на пазарот така што истиот не претставува пречка 

за крајните потрошувачи. 

Пазарните површини треба да бидат изградени 

соасфалт или бетонска подлога, со рамна или мазна 

површина, погодни за чистење и миење, со доволен број 

сливници, исправна канализационамрежа, доволно 

количество наздрава и исправна вода за пиење и 

санитарен јазол односно посебен простор за лица од 

машки и  женски пол. 

Прозводите што се продаваат на земјоделските 

пазари мора да бидат сместени на тезги кои се во 

исправна хигиенска состојба. 

 

Член 72 

На сточните пазари може да се изложат за 

трговија само жив крупен и ситен добиток, како и 
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перјаста живина, а на зелените земјоделски пазари само 

земјоделски производи. 

 

13. Вршење на оџачарски услуги 

Член 73 

Сопственик, односно корисник на објект кој ги 

користи уредите за спроведување на чад и опремата за 

ложење во текот на грејната сезона, е должен да побара 

оџачарска услуга кога уредите за спроведување на чад и 

опремата за ложење не може да ги доведе во исправна 

состојба самиот. 

 

Член 74 

Под вршење на оџачарски услуги се подразбира 

чистење и контрола на уредите за спроведување на чад 

и опремата за ложење. 

 

Член 75 

Сопствениците и корисниците на објекти кои 

сами ги чистат и контролираат уредите за спроведување 

на чад и опремата за ложење и корисниците на 

оџачарските услуги се должни да извршат чистење на 

оџаците најмалку еднаш годишно доколку истите ги 

користат во грејна сезона. 

Чистењето на оџаците вообичаено се врши пред 

почетокот на грејната сезона и тоа во месеците 

септември и октомври. 

 

Член 76 

На барање на корисник на услуга, давателот на 

услугата е должен да изврши чистење и контрола на 

уредите за спроведување на чад и опремата за ложење. 

Станарите во колективните станбени згради се 

должни на лицето кое врши оџачарски услуги 

непречено да му овозможат чистење на оџаците ако за 

истото бидат писменоизвестениод страна на давателот 

на услугата и тоа во рок од најмалку 5 дена пред 

отпочнувањето на чистењето. 

Висината на цената на оџачарските услуги се 

утврдува со Одлука на Советот на општината по 

предлог на давателот на услугата. 

 

14. Одржување на комунални уреди 

 

Член 77 

Под одржување на комунални уреди се 

подразбира одржување во функционална состојба на 

градски часовници, чешми, фонтани и други комунални 

уреди и опрема. 

 

Член 78 

На плоштадите и поголемите раскрсници можат 

да се постават јавни часовници кои мораат да бидат 

исправни. 

 

Член 79 

За уредување и одржување на комуналните 

уреди и објекти како што се: фонтани, водоскоци, 

чешми и други слични украсни комунални уреди ќе се 

грижи давателот на услугата на кого му е доверено 

извршувањето на работите на водоснабдувањето. 

 

Член 80 

Јавните телефонски говорници можат да се 

постават на места каде што ѓраѓаните се собираат или 

задржуваат, како што се плоштади, пазаришта, стоковни 

куќи, болници, автобуски станици и слични места. 

Јавните телефонски говорници и поштенските 

сандачиња ги поставува и одржува правното лице кое 

извршува телекомуникациска дејност , поштенски 

услуги  , по добиена дозвола од надлежен орган на 

општината. 

 

Член 81 

Заради функционалноста на намената на 

комуналните уреди забрането е: 

 1.Миење и перење на јавните чешми, 

фонтани; 

 2.Напојување , капење на животни на 

јавните чешми, фонтани и водоскоци; 

 3.Кршење на уредите и опремата; 

 4.Пишување на натписи, шарање или 

цртање на истите; 

 5.Фрлање и оставање на комунален 

отпад и други предмети на и во истите; 

 6.Загадување на водата во фонтаните; 

 7.Поливање со било какви течности на 

комуналните уреди. 

 

 

 

 

 

15.Отстранување и чување на хаварисани 

возила 

Член 82 

Хаварисани, односно оштетени возила се оние 

возила кои поради настаната хаварија или дотраеност не 

се во состојба да се движат или го загрозуваат 

одвивањето на сообраќајот . 

Член 83 

Под отстранување и чување на хаварисани 

возила во смисла на оваа Одлука се подразбира начинот 

и постапката за отстранување на оштетени, неисправни, 

возила од јавните сообраќајни и јавните зелени 

површини, како и од други јавни површини на 

подрачјето на Општина Прилеп.  

Член 84 

Под отстранување и чување на возила во 

смисла на оваа Одлука се подразбира нивно подигање и 

транспортирање со специјални возила за таа намена и 

нивно времено сместување во специјалнообезбеден 

простор за нивно чување. 

Отстранувањето на возилата од јавните 

сообраќајни и јавните зелени површини го врши 

овластениот субјект, а по налог на овластено лице. 

 

Член 85 

За отстранување на хаварисано возило 

комуналниот инспектор на сопственикот, односно на 

носителот на правото на користење на возилото ќе му 

издаде решение со кое ќе му наложи отстранување на 

возилото во рок од 8 ( осум )  дена од денот на 

врачувањето на решението. 
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Доколку не може да се идентификува и 

пронајде сопственикот, односно носителот на правото 

на користење на возилото, комуналниот инспектор ќе 

залепи налепница со која ќе го информира сопственикот 

да го отстрани возилото во рок од 8 ( осум )  дена. 

Ако хаварисаното возили се наоѓа на простор 

односно на јавна површина и го загрозува сообраќајот, 

како и движењето на луѓе и возила или претставува 

опасност за истите, комуналниот инспектор ке наложи 

отстранување на истото во најкраток можен рок.  

Доколку сопственикот, односно носителот на 

правото на користење на возилото не го отстрани сам 

возилото во рокот утврден во ставовите 1 и 2 на овој 

член, надлежните инспекциски органи изготвуваат 

записник и издаваатнаредба за отстранување на 

возилото до овластениот субјект за отстранување. 

Во записникот треба да се содржат најмалку 

следните податоци: 

-тип, марка, боја и регистарски број ( таблица 

)на возилото ( доколку го има ) ; 

-состојба на возилото; 

-кус опис на оштетувањето  доколку возилото е 

оштетено. 

Овластениот субјект по издадената наредба од 

страна на овластените службени лица е должен веднаш 

да отпочне со отстранување на возилото во присуство 

на овластените службени лица. 

Член 86 

Овластеното правно лице е должно 

отстранетите возила да ги смести на посебно обезбеден 

простор  наменето за нивно чување и да ги чува до 

нивното предавање на сопственикот односно на 

носителот на правото на користење на возилото. 

Чувањето на возилото не може да трае подолго 

од 30 дена. 

Просторот го определува овластениот субјект 

по предходна согласност од страна на Советот на 

Општина Прилеп. 

 

 

Член 87 

При примопредавањето на отстранетото возило, 

сопственикот, односно носителот на правото на 

користење на возилото е должен да приложи доказ за 

споственост на возилото и својот идентитет. 

Примопредавањето од предходниот став се 

врши на посебно обезбедениот простор за чување. 

По исклучок примопредавањето на возилото 

што се отстранува може да се изврши и на самото место 

од каде се отстранува, додека возилото не е поставено 

на платформата на специјалното возило. 

 

Член 88 

Примопредавањето на отсранетото возило се 

врши по наплатата на трошоците за отстранување, 

односно со приложен документ за наплатени трошоци. 

 

Член 89 

Трошоците, односно висината на надоместокот 

за отстранување и чување на непрописно паркираните 

возила ги утврдува Советот на општината со посебна 

Одлука. 

 

16.Уловување, згрижување и ерадикација на 

животни скитници 

Член 90 

Под уловување, згрижување и ерадикација на 

животни скитници во смисла на оваа Одлука се 

подразбира хумано решавање на проблемот со 

животните-скитници и тоа: собирање, привремено 

згрижување, стерилизирање, вакцинирање, 

дехелментизација ( против цревни паразити ) на 

здравите и еутаназија на болните кучиња и мачки 

скитници со цел зачувување на здравјето на населението 

и отстранување на изворите на заразните заболувања, 

како и смалување на можноста од нивно пренесување, 

спречување на евентуални економски штети и 

унапредување на хигиенските услови на живот. 

 

Член 91 

Уловувањето, отстранување од јавни површини 

, згрижувањето и ерадикацијата на животните скитници 

општината ја доверува на јавно претпријатие основано 

од страна на општинатаза вршење на комунални 

дејности или правно лице кое ги исполнува условите за 

вршење на дејноста. 

 

Член 92 

Советот на Општина Прилеп дава согласност на  

годишната програма за уловување, отстранување од 

јавни површини , згрижување и ерадикација на 

животните скитници која ја донесува  претпријатието од 

член 91на оваа одлука, а којапрограма  меѓу другото 

содржи реална проценка на бројот на кучињата и мачки 

скитницикако и други животни ( добиток ) што треба да 

се третираат во тековната година, условите и 

организацијата на извршувањето на предвидените 

работи и средствата за реализирање на програмата. 

 

17.Украсување на населените места 

Член 93 

Под украсување на градското подрачје и на на 

селените места на подрачјето на Општина Прилеп се 

подразбира украсување на надворешните делови на 

зградите, излозите и јавното осветлување за време на 

посебни прилики на свечености и празници. 

Член 94 

Дворовите, градините и другите слични 

површини пред зградите и неизграденото градежно 

земјиште покрај јавните површини, сопственикот, 

односно корисниците треба да ги одржуваат уредно и на 

нив по правило да засадат цвеќе или украсни билки. 

Член 95 

За време на новогодишните и божиќните 

празници и во посебни прилики на свечености, 

плоштадите и потесниот регион на централното градско 

подрачје потребно е да бидат свечено украсени и 

јавното осветлување да биде дополнето со свечени 

украсни светлосни елементи. 

 

18.ДЕЗИНСЕКЦИЈА, ДЕЗИФЕКЦИЈА И 

ДЕРАТРИЗАЦИЈА 

Член 96 
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Заради заштита и зачувување на здравјето на 

граѓаните, отстранување на изворите на заразни 

заболувања и намалување на можноста за пренесување 

на зарази се спроведува дезинсекција, дезинфекција и 

дератизација. 

Дезинсекција, дезинфекција и дератизација ја 

врши овластен правен субјект врз основа на склучен 

договор по спроведена постапка, со кој договор се 

утврдува периодот на вршење на активностите, 

потребните средства како и други меѓусебни права и 

обврски на општината и правниот субјект. 

Општината навремено преку средствата за 

јавно информирање е должна да ја извести јавноста за 

времето и начинот на спроведувањето на 

аерозапрашувањето, дезинсекцијата, дезинфекцијата и 

дератизацијата и за мерките за заштита што треба да ги 

преземат граѓаните. 

 

19. Отстранување и чување на ситна и 

крупна стока, живина и пчелни семејства во урбани 

средини 

 

Член 97 

На подрачјето на град Прилеп, во границите на 

градежниот опфат се забранува чувањето на секаков вид 

ситна и крупна стока, перјаста живина и пчелни 

семејства. Заради безбедноста на граѓаните,  пчелните 

семејства не смеат да се постават на помалку од 500 

метри оддалеченост од градежниот опфат. 

Во градежниот опфат на град Прилеп 

песнопојни и украсни птици можат да се чуваат само во 

кафези сместени во посебни простори  во дворовите или 

терасите.Сопствениците се должни сместувањето и 

чувањето да го уреди на начин согласно Законот за 

благосостојба на животните. 

Во населените места на подрачјето на 

општината може да се чува добиток, пчелни семејства и 

перјаста живина на начин пропишан начин согласно 

Законот за благосостојба на животните. 

Забрането е колење на ситна и крупна стока, 

зајаци и живина на јавните и сообраќајните површини 

во општината. 

Се забранува задржување, напасување и 

хранење на ситна и крупна стока и живина на јавните и 

сообраќајните површини во општината. 

Подигнување отстранување на згазени и 

пцовисани животни од јавни површини го врши јавните 

претпријатија основани од Општина Прилеп, како и 

други домашни и странски физички и правни лица кои 

се регистрирани за вршење на соодветната комунална 

дејност . 

Се забранува чување и хранење на кучиња , 

мачки ,зајаци и други животни на јавни површини , 

паркови освен на места и начин одредени од Локалната 

Самоуправа . 

 

Член 98 

Носењетона добиток во градот може да се врши 

во специјални корпи на начин на кој не се загрозува 

безбедноста на сообраќајот и улиците. 

 

Член 99 

На подрачјето на градот, во градежниот опфат 

чување на гулаби е дозволено само во дворните места 

на индивидуалните станбени објекти. 

Гулабарникот треба да биде изграден од 

погоден материјал со бетонски под, поврзан со 

канализациониот систем и истиот постојано да се 

одржува во хигиенска состојба. 

Чувањето и одгледувањето на гулаби не смее да 

пречи во нормалното живеење на соседите. 

Доколку гулабите го попречуваат нормалното 

живеење на соседите на било кој начин надлежните 

инспекциски органи можат да наредат преместување на 

гулабарникот или забрана на чување иодгледување на 

гулаби. 

 

Член 100 

На подрачјето на Општина Прилеп во кругот на 

едно домаќинство може да се чуваат  кучиња под услов 

истите да бидат регистрирани во надлежната 

ветеринарна институција и редовно вакцинирани. 

Сопствениците на кучиња се должни своите 

кучиња да ги држат во сопствените дворни места, под 

следните услови: 

- во куќарка, бокс кои ќе се држат чисти, 

постојано врзани а ноќе да ги пуштат во 

дворот без да имаат пристап на јавна 

површина или друга  дворната површина. 

- На влезот од дворните места на видливо 

место мора да постои ознака дека има 

куче ( пази куче ) , 

- ако дворното место е со ниска ограда и 

има можност кучето да излезе надвор 

истото мора да биде  24 часа врзано ,или 

сместено во бокс. 

Сопственикот на кучињата( и другите домашни 

миленичиња )е должен сместувањето и чувањето на 

истите да го уреди на начин согласно Законот за 

благосостојба на животните ( по кој постапува 

Официјален ветеринар од подрачна единица на агенција 

за храна и ветеринарство ) . 

Дозволено е чување на кучиња(други домашни 

миленичиња), песнопојни и украсни птици во згради за 

колективно домување, освен ако заедницата на станари 

( управителот ) на зграда или мнозинството на станари 

одлучат да не се чуваат кучиња ( други домашни 

миленичиња), песнопојни и украсни птици . 

Не е дозволено чување и хранење на домашни 

миленичиња и други животни во заедничките делови на 

колективните станбени згради. 

Доколку кучињата и другите миленичиња , 

песнопојни и украсни птици го нарушуваат јавниот ред 

и мир се постапува по Закон за прекршоците против 

јавниот ред и мир(Министерство за внатрешни работи ). 

 

Движење н адомашни миленици на јавна површина 

Член101 

Кучињата и мачките кои се чуваат како домашни 

миленици може да се изнесуваат  и да се движат на 

јавни површини согласно одредбите на оваа одлука. 

Се забранува егзотични и диви животни кои се чуваат 

како домашни миленици да се изнесуваат на јавни 

површини и во под просторот во кој престојуваат, освен 
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во случаи на промена на местото на престојување и 

носење кај ветеринар и тоа само во соодветни 

транспортери прилагодени на видот и големината на 

животното. 

Член102  
 

На јавните површини на подрачјето на Општина Прилеп 

кучињата мора да се под контрола на сопствениците, 

односно да се водат на поводник. 

По исклучок, куче кое без претходна провокација 

покажува знаци на агресивност во контакт со луѓе и 

други животни, односно е со непредвидлив карактер и 

своите физички и други предиспозиции, би можело да ја 

загрози безбедноста на луѓето или другите животни, 

покрај поводникот, мора да носи и заштитна маска. 

Сопственикот на домашниот миленик, како и лицето 

кое го шета кучето, носи полна одговорност за неговото 

однесување на јавната површина и за евентуалната 

штета што ќе ја предизвика. 

 

Член 103 

Општина Прилеп, по предлог на јавнотопретпријатие 

или овластениот с убјект на когому е доверено 

уредувањето и одржувањето на јавното зеленило или 

објект, може да одреди јавна површина на која е: 

Забрането шетање на кучиња (на спомен-гробишта, на 

површини крај споменици и спомен обележја, посебни 

високо декоративни партери пред значајни јавни 

установи  и  институции , сакрални, верски објекти и 

сл.). 

На јавна зелена површина која е определена за 

неограничено слободно движење на кучиња или во 

специјално за таква намена изградена површина (во 

натамошниот текст: парк за кучиња). 

Јавното претпријатие или овластениот субјект од ставот 

(1) на овој член е должн во паркот и на друга јавна 

површина да постави табли на кои е означено во кои 

делови на јавната површина и во кој временски период е 

забрането слободно движење на кучињата, односно на 

кои површини е забрането да се шетаат кучиња, како и 

да го уредува и одржува паркот за кучиња од ставот (3) 

на овој член. 

 

Член104 
 

На подрачјето на Општина Прилеп се забранува 

особено: 

- внесување на домашни миленици во објекти и 

простории: 

· што ги користат органи на државната управа и 

единици на локалната самоуправа, 

· во кои се врши здравствена заштита на граѓаните,  

· во кои се врши воспитно образовна дејност, 

· во кои се обезбедува сместување, престој и исхрана на 

деца, ученици и студенти, 

· за производство, чување, контрола и промет на лекови, 

· за производство, чување и промет на прехранбени 

производи, 

· на верски објекти  . 

-водење и внесување на домашни миленици во спортско 

рекреативни објекти, водни површини и јавни пазари, 

како и во отворени површини на културни, образовни, 

здравствени објекти и слични објекти; 

- користење на јавни чешми и фонтани непосредно од 

домашните миленици; 

-потстрижување, четкање, чешлање, капење и други 

видови на одржување на хигиената на домашните 

миленици на јавните површини. 

 

20. Сечење и складирање на огревно дрво и 

јаглен на јавни и сообраќајни површини 

 

Член 105 

Истоварот, сечењето, цепењето, складирањето 

на огревното дрво и јагленот треба да се врши во 

дворните места на станбените и деловните објекти. 

Во исклучителни ситуации тоа може да се 

прави и на јавни површини, но при тоа не смее да се 

спречи нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот 

и протекот на атмосферските води. 

Дрвата, јагленот и сличен материјал мораат да 

се отстранат од јавните сообраќајни и зелени  површини 

најдоцна од 6(шест) часа од истоварањето, и после тоа 

јавната површина да се доведе во првобитната положба. 

Се забранува чување на дрва, јаглен и друг 

сличен материјал на јавните сообраќајни и зелени 

површини. 

 

21.Комунален ред во населените места на 

подрачјето на Општина Прилеп 

 

Член 106 

Во населенитеи други  места на подрачјето на 

Општина Прилеп во кои не е изградена канализација за 

отпадни води, фекалните води се испуштаат 

задолжително во септички јами. 

Септичките јами треба редовно и хигиенски да 

одржуваат. 

Септичките јами не смеат да се празнат на 

јавните и сообраќајните површини, ниту во отворените 

канали за истек на атмосверските води, туку истото се 

врши со специјално конструирано возило за таа намена. 

Чистењето на септичките јами и полските WC-а 

треба да го врши јавното претпријатие за комунални 

дејности основано од општината или правно или 

физичко лице  овластено од општинатасоспецијални 

возила-цистерни, при што предходно се обезбедуваат 

санитарно-хигиенски мерки, а по извршеното чистење 

мора да се изврши дезинфекција натеренот околу 

септичката  јама и полското WC. 

 

Член 107 

Во населените места на подрачјето на општина 

Прилеп во кои не е изградена канализациона и 

водоводна мрежа сопствениците и корисниците треба да 

имаат изградено санитарно – хигиенски WC-а. 

WC-ата можат да бидат изградени во дворните 

места на растојание од најмалку 2.50 метри од соседите, 

да бидат изградени според пропишаните санитарно-

хигиенски услови и истите редовно да се одржуваат 

чисти, да се варосуваат и дезинфицираат. 

 

Член 108 
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Шталскиот отпад да се собира на оддалеченост 

од најмалку 10 метри од објектите на соседите и тоа во 

ограден и покриен простор, најмногу до 5 м3 по што 

истиот редовно се изнесува. 

Течниот дел треба да се одведе во канализација 

или во септичка јама. 

 

Член 109 

Чувањето на крупна и ситна стока и живина во 

населените места е дозволено само во посебно 

изградени објекти во сопствените дворови да бидат 

преземени сите санитарно-хигиенски и здравствени 

мерки ,сместувањето и чувањето да го уреди на начин 

согласно Законот за благосостојба на животните 

(Официјален ветеринар од подрачна единица на 

агенција за храна и ветеринарство ) . 

Пчелните семејства треба да бидат поставени на 

оддалеченост од најмалку 500 метри од населеното 

место. 

 

22.Мерки за спроведување на комунален ред 

и надзор 

 

Член 110 

Инспекциски надзор над спроведувањето на 

оваа Одлука вршат овластените општински комунални 

инспектори а  ја спроведуваат  комунални редари. 

Надлежните општински инспектори вршат 

инспекциски надзор над јавните комунални 

претпријатија основани од општината,над физичките и 

правните лица на кои Општина Прилеп им дала дозвола 

за вршење на комунална делност, над законитоста во 

работењето на субјектите во комуналните дејности на 

подрачјето на општината како даватели на комунални 

услуги и над правните и физичките лица како 

корисници на комуналните услуги согласно одредбите 

на оваа Одлука. 

 

Член 111 

За извршениот инспекциски надзор, односно 

утврдената состојба и преземените мерки од надзорот, 

надлежните општински инспекциски органи се должни 

да состават записник и да годостават на физичкото и 

правното лице каде што вршеле инспекција. 

 

Член 112 

Надлежните општински инспектори по 

извршениот инспекциски надзор донесуваат решение. 

Со решението се наредува на физичките и 

правните лица преземање на дејствија со цел одржување 

на комуналниот ред согласно одредбите на оваа Одлука. 

 

Член 113 

Жалба против решението од член 112може да се 

поднесе ворок од  8 (осум ) дена до државната комисија 

за одлучување  во втор степен во областа на 

инспекциски надзор и прекршочна постапка (Член 35 

став 5 од  Закон на Комунални дејности ,,Службен 

весник бр. 95/12, 163/13, 42/14, 44/15, 147/15 и 31/16). 

Жалбата не го одлага извршувањето на 

решението. 

 

Член 114 

Физичките и правните лица се должни на 

надлежните општински инспекции да овозможат 

непречено извршување на надзорот, пристап до 

просториите, објектите, земјиштето, апаратите и 

уредите, да дадат лични податоци и да пружат други 

потребни известувања за предметот. 

 

Член 115 

Ако надлежните општински инспектори и 

комунални редари во својата работа бидат попречени од 

субјектите на надзорот, можат да побараат помош од 

надлежните полициски органи. 

 

23.Прекршочни одредби 

Член 116 

За непочитување на оваа Одлука ќе се 

применуваат прекршочните одредби: 

- Комунална дејност : Закон на Комунални 

дејности ( Сл .в  , бр. 95/12, 163/13, 42/14, 

44/15, 147/15 и 31/16) 

- Комунална дејност: Закон за снадбување 

со вода за пиење и одведување на 

урбани отпадни води - прекршочните 

одредби од Законот за Снабдување со 

вода за пиење и одведување на урбани 

отпадни води ( сл.бес на Р.м бр. 68/04 ; 

28/06 ; 103/08 ; 17/11 ; 54/11 ; 163/13 ; 

10/15 ; 147/15 ; 31/16 ). 

- Комунална дејност: Закон за јавна 

чистота-Прекршочните одредби од 

Законот за Јавна чистота (Сл.в  на  РМ , 

бр. 111/08 ; 64/09 ; 88/10 ; 114/10 ; 23/11 ; 

53/11 ; 80/12 ; 163/13 ; 44/15 ; 147/15 ; 

31/16 ) . 

- Комунална дејност : Закон за гробишта и 

погребални услуги-Прекршочните 

одредби од Законот за гробишта и 

погребални услуги (сл.бес на Р.м бр.86/08 

; 156/10 ; 53/11 ; 163/13 ; 152/15 ; 31/16  ) . 

- Комунална дејност : Закон за зеленило - 

Прекршочните одредби, ( сл.в на Р.М 

бр.71/16 ) . 

- Комунална дејност : Закон за Домување 

(Сл. Весникна Р. Македонија бр.99/09 ; 

36/11 ;54/11 ; 13/12 ; 55/13 ;163/13 ; 42/14 

;199/14 ; 146/15 ; 31/16  ) 

Член 117 

За останатите комунални дејности од оваа 

одлуката се применуваат член 12 став 6 и 43 

од Законот за комуналните дејности (,,Сл. 

Весник на РМ” бр.95/12, 163/13, 42/14, 44/15, 

147/15 и 31/16 ) и тоа: 

- со глоба во износ од  50  Евра во денарска 

противредност ќе  се  изрече на физичко 

лице во мандатна постапка ако постапува 

спротивно на одредбите од Одлуката за 

комунален ред. 

 

 

V. Преодни и завршни одредби 
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Член 118 

Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука 

престанува да важи Одлуката за одржување на 

комунален ред и мерки за нејзино спроведување  ( ,, 

Службен гласник на Општина  Прилеп ” бр.5  од  

29.12.1998 година )  и  Одлуката за одржување  на јавна 

чистота ( Службен гласник на Општина Прилеп бр.12 од  

03.11.2008 година ) . 

. 

Член 119 

 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,,Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 
 
      Број  35 – 390/3                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   24.02.2017 година                        на Советот на Општина Прилеп 

           Прилеп                                         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 ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНА 

И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

ИЗРАБОТКА НА  УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 

НА ТЕРИТОРИЈАТА  НА  ОПШТИНА ПРИЛЕП  

ЗА 2017 ГОДИНА 

 

  1. Програмата за измена и дополнување на 

Програмата за изработка на  урбанистички планови на 

територијата  на  Општина Прилеп  за 2017 година, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 392/3                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.02.2017 година                                           на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                    Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член 20, од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање (Службен весник на РМ 

бр.199/2014, 42/2015, 44/2015,193/20015 и 31/2016), 

чл.22, ст.1, т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа 

(Сл.весник на РМ бр.5/02) и чл.26 од Статутот на 

општина Прилеп (Сл.гласник на општина Прилеп 

бр.4/05 и 10/08) Советот на општина Прилеп на 

седницата одржана на ден  24.02.2017 год, донесе: 

 

ПРОГРАМА 

 ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ПРОГРАМАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА  

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА 

ТЕРИТОРИЈАТА  НА  ОПШТИНА ПРИЛЕП  

 ЗА 2017 Г 

 

1. Во програмата за изработка на урбанистички 

планови на територијата на Општина Прилеп за 

2017г. (Службен гласник на Општина Прилеп 

бр.1/2017) после  табелата во поглавјето II во 

последната реченица од текстот се додава ,, и 

граница на градежна парцела во детален 

урбанистички план. 

 

2. Во глава ,,В,, - Локална урбанистичко планска 

документација  после точка “4” се додава нова 

точка “5” која гласи: 

5. Локална урбанистичка планска документација за 

авто сервис на КП529, КО Селце, Општина Прилеп. 

3.Финансирање  

За финансирање по урбанистичките планови од 

програмата ќе се обезбедат средства од Буџетот на 

Општина Прилеп за 2017 г и од страна на 

заинтересирани правни и физички лица чиишто 

програмски барања и подрачја на интерес се 

прифатливи за општината. 

4.Завршни одредби 

Во текот на годината во зависност од потребите 

, програмата може да претрпи измени и дополнувања. 

Врз основа на годишната програма за изработка 

на  урбанистичките планови, Општината како нарачател 

на планот склучува договор за изработка на планови 

согласно Законот, со правни лица кои имаат 

овластување и лиценци за изработка на урбанистичките 

планови. 

 

   Оваа програма влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Прилеп,, 

 

 
      Број  35 – 390/4                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   24.02.2017 година                        на Советот на Општина Прилеп 

           Прилеп                                         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 ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО ЈКП КОМУНАЛЕЦ -ПРИЛЕП, 

ЗА 2017 ГОДИНА, БР. 04-277/9 ОД 30.01.2017 

ГОДИНА 

 

  1. Одлуката за давање согласност на 

Годишниот план за вработување во ЈКП Комуналец -

Прилеп, за 2017 година, бр. 04-277/9 од 30.01.2017 

година, се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 
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Број 08 - 392/4                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.02.2017 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 

РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 алинеа 3 и став 2 од 

Законот за вработени во јавниот сектор ("Службен 

весник на РМ" бр.27/14, 199/14, 27/16) 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 ден 24.02.2017, донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Годишниот план за вработување 

во ЈКП Комуналец -Прилеп, за 2017 година, бр. 04-277/9 

од 30.01.2017 година 

член 1 

               Се дава согласност на Годишниот план за 

вработување во ЈКП Комуналец -Прилеп, за 2017 

година, бр. 04-277/9 од 30.01.2017 година. 

 

      член 2 

Одлуката да се достави до Градоначалникот, 

ЈКП Комуналец-Прилеп и архивата на Општина Прилеп. 

 

                                           член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 

 
      Број  35 – 390/5                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   24.02.2017 година                        на Советот на Општина Прилеп 

           Прилеп                                         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 ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ВО ОПШТИНА 

ПРИЛЕП ЗА 2016 ГОДИНА, БР. 02-282/2 ОД 

30.01.2017 ГОДИНА 

 

  1. Одлуката за усвојување на Извештајот за 

реализирање на програмата за управување со отпад во 

Општина Прилеп за 2016 година, бр. 02-282/2 од 

30.01.2017 година, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 392/5                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.02.2017 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 РМ" бр. 

5/2002) 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 ден 

24.02.2017 година, донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за усвојување на Извештајот за реализирање на 

програмата за управување со отпад  

во Општина Прилеп за 2016 година, на ЈКП Комуналец 

Прилеп, бр. 02-282/2 од 30.01.2017 година. 

 

 

 

член 1 

               Се усвојува  Извештајот за реализирање на 

програмата за управување со отпад во Општина Прилеп 

за 2016 година, на ЈКП Комуналец Прилеп, бр. 02-282/2 

од 30.01.2017 година. 

      член 2 

Одлуката да се достави до Градоначалникот, 

ЈКП Комуналец -Прилеп и архивата на Општина 

Прилеп. 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 

 
      Број  35 – 390/6                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   24.02.2017 година                        на Советот на Општина Прилеп 

           Прилеп                                         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.4580 И 4581 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

АЛЕКСОСКИ ЉУБЕН 

 

  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.4580 и 

4581 -КО Прилеп, на барање од Алексоски Љубен, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 
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Број 08 - 392/6                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.02.2017 година                                           на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                                    Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, 

член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 

54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за 

стандарди за вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација ("Службен весник 

на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на 

РМ" бр. 5/02) 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 24.02.2017 

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.4580 и 4581 -КО 

Прилеп, на барање од Алексоски Љубен 

 

    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.4580 и 4581 

-КО Прилеп. 

                    член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   

 
      Број  35 – 390/7                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   24.02.2017 година                        на Советот на Општина Прилеп 
           Прилеп                                         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.533/3 -КО СЕЛЦЕ, НА БАРАЊЕ ОД 

ГОРГИОСКИ ДЕЈАН 

 

  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.533/3 -КО 

Селце, на барање од Горгиоски Дејан, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 392/7                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.02.2017 година                                           на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                    Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, 

член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 

54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за 

стандарди за вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација ("Службен весник 

на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на 

РМ" бр. 5/02) 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 24.02.2017 

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.533/3 -КО 

Селце, на барање од Горгиоски Дејан 

 

    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.533/3 -КО 

Селце. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   

 
      Број  35 – 390/8                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   24.02.2017 година                        на Советот на Општина Прилеп 
           Прилеп                                         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 
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ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА 

КП БР.880 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

ГУЛАБОСКИ ЈОРДАН 

 

  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.880 -КО 

Прилеп, на барање од Гулабоски Јордан, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 392/8                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.02.2017 година                                           на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                                    Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, 

член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 

54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за 

стандарди за вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација ("Службен весник 

на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 

од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на РМ" бр. 5/02) 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 24.02.2017 

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.880 -КО Прилеп, на 

барање од Гулабоски Јордан 

 

    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.880 -КО 

Прилеп. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 

 
      Број  35 – 390/9                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   24.02.2017 година                        на Советот на Општина Прилеп 

           Прилеп                                         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.392 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

ДАМЕСКИ СЛАВЕ 

 

  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.392 -КО 

Прилеп, на барање од Дамески Славе, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 392/9                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.02.2017 година                                           на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                    Марјан Ристески 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, 

член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 

54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за 

стандарди за вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација ("Службен весник 

на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 

од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на РМ" бр. 5/02) 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 24.02.2017 

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.392 -КО 

Прилеп, на барање од Дамески Славе 

 

    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.392 -КО Прилеп. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 

објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 

   

 
      Број  35 – 390/10                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   24.02.2017 година                        на Советот на Општина Прилеп 

           Прилеп                                         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: 
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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.1083 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

ДИМЕСКИ НИКОЛА 

 

  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.1083 -КО 

Прилеп, на барање од Димески Никола, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 Број 08 - 392/10                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.02.2017 година                                           на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                    Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, 

член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 

54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за 

стандарди за вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација ("Службен весник 

на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 

од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на РМ" бр. 5/02) 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 24.02.2017 

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.1083 -КО 

Прилеп, на барање од Димески Никола 

 

    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.1083 -КО 

Прилеп. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   

 
      Број  35 – 390/11                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   24.02.2017 година                        на Советот на Општина Прилеп 

           Прилеп                                         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.2406 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

ИЛИОВСКИ АЛЕКСАНДАР 

 

  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.2406 -КО 

Прилеп, на барање од Илиовски Александар, се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 Број 08 - 392/11                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.02.2017 година                                           на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                                    Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, 

член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 

54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за 

стандарди за вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација ("Службен весник 

на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на 

РМ" бр. 5/02) 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 24.02.2017 

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.2406 -КО 

Прилеп, на барање од Илиовски Александар 

 

    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.2406 -КО 

Прилеп. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   
      Број  35 – 390/12                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
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   24.02.2017 година                        на Советот на Општина Прилеп 

           Прилеп                                         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.47 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

ИЛИОВСКИ 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.47 -КО 

Прилеп, на барање од Илиовски Благоја, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 392/12                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.02.2017 година                                           на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                    Марјан Ристески 

 
Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 

од Законот за постапување со бесправно изградени 

објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 

155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за 

стандарди за вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација ("Службен весник 

на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 

од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на РМ" бр. 5/02) 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 24.02.2017 

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.47 -КО 

Прилеп, на барање од Илиовски 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.47 -КО 

Прилеп. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   

      Број  35 – 390/13                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   24.02.2017 година                        на Советот на Општина Прилеп 

           Прилеп                                         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.219/1 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

ЈАНКОСКИ ГОЦЕ 

  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.219/1 -КО 

Прилеп, на барање од Јанкоски Гоце, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 Број 08 - 392/13                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.02.2017 година                                           на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                    Марјан Ристески 
 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, 

член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 

54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за 

стандарди за вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација ("Службен весник 

на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 

од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на РМ" бр. 5/02) 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 24.02.2017 

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.219/1 -КО 

Прилеп, на барање од Јанкоски Гоце 

 

    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.219/1 -КО 

Прилеп. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 
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      Број  35 – 390/14                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   24.02.2017 година                        на Советот на Општина Прилеп 

           Прилеп                                         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.3355 -КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД 

ЈОСКОСКИ НИКОЛА 

  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.3355 -КО 

Ореовец, на барање од Јоскоски Никола, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 392/14                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.02.2017 година                                           на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                    Марјан Ристески 

 
Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, 

член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 

54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за 

стандарди за вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација ("Службен весник 

на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 

од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на РМ" бр. 5/02) 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 24.02.2017 

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.3355 -КО 

Ореовец, на барање од Јоскоски Никола 

 

    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.3355 -КО 

Ореовец. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

  

      Број  35 – 390/15                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   24.02.2017 година                        на Советот на Општина Прилеп 

           Прилеп                                         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.438 -КО СМОЛАНИ, НА БАРАЊЕ ОД 

КИРОВАКОВ РИСТО 

  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.438 -КО 

Смолани, на барање од Кироваков Ристо, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 392/15                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.02.2017 година                                           на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                    Марјан Ристески 
 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, 

член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 

54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за 

стандарди за вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација ("Службен весник 

на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 

од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на РМ" бр. 5/02) 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 24.02.2017 

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.438 -КО 

Смолани, на барање од Кироваков Ристо 

 

    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.438 -КО 

Смолани. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   
      Број  35 – 390/16                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
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   24.02.2017 година                        на Советот на Општина Прилеп 

           Прилеп                                         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 БР2893/2 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

КОЛЕСКИ СТАНКО 

 

  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 бр2893/2 -

КО Прилеп, на барање од Колески Станко, се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 392/16                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.02.2017 година                                           на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                    Марјан Ристески 

 
 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, 

член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 

54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за 

стандарди за вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација ("Службен весник 

на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 

од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на РМ" бр. 5/02) 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 24.02.2017 

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 бр2893/2 -КО 

Прилеп, на барање од Колески Станко 

 

    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 бр2893/2 -КО 

Прилеп. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   

 
      Број  35 – 390/17                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   24.02.2017 година                        на Советот на Општина Прилеп 

           Прилеп                                         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.4018 -КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД 

ЛАЗАРОСКИ КИРИЛ 

 

  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.4018 -КО 

Варош, на барање од Лазароски Кирил, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 392/17                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.02.2017 година                                           на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                    Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, 

член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 

54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за 

стандарди за вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација ("Службен весник 

на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 

од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на РМ" бр. 5/02) 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 24.02.2017 

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.4018 -КО 

Варош, на барање од Лазароски Кирил 

 

    член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 
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која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.4018 -КО 

Варош. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   

 
      Број  35 – 390/18                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   24.02.2017 година                        на Советот на Општина Прилеп 

           Прилеп                                         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.3218 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

НАУМОСКИ ИГОР 

 

  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.3218 -КО 

Прилеп, на барање од Наумоски Игор, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 392/18                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.02.2017 година                                           на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                    Марјан Ристески 

 
 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, 

член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 

54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за 

стандарди за вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација ("Службен весник 

на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 

од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на РМ" бр. 5/02) 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 24.02.2017 

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.3218 -КО 

Прилеп, на барање од Наумоски Игор 

 

    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.3218 -КО 

Прилеп. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   

 
      Број  35 – 390/19                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   24.02.2017 година                        на Советот на Општина Прилеп 

           Прилеп                                         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.3907 -КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД 

РИСТЕСКИ МЕТОДИЈА 

 

  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.3907 -КО 

Варош, на барање од Ристески Методија, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 392/19                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.02.2017 година                                           на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                    Марјан Ристески 

 
 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, 

член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 

54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за 

стандарди за вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација ("Службен весник 

на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 

од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на РМ" бр. 5/02) 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 
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Општина Прилеп на седницата одржана на 24.02.2017 

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.3907 -КО 

Варош, на барање од Ристески Методија 

 

    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.3907 -КО 

Варош. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   
      Број  35 – 390/20                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   24.02.2017 година                        на Советот на Општина Прилеп 

           Прилеп                                         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.3909 -КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД 

ТАЛЕСКИ МИЛАН 

 

  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.3909 -КО 

Варош, на барање од Талески Милан, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 392/20                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.02.2017 година                                           на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                    Марјан Ристески 
 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, 

член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 

54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за 

стандарди за вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација ("Службен весник 

на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на 

РМ" бр. 5/02) 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 24.02.2017 

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.3909 -КО Варош, на 

барање од Талески Милан 

 

    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.3909 -КО 

Варош. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 
      Број  35 – 390/21                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   24.02.2017 година                        на Советот на Општина Прилеп 

           Прилеп                                         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.187 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

ТОДОРОСКИ МАРЈАНЧО 

 

  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.187 -КО 

Прилеп, на барање од Тодороски Марјанчо, се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 392/21                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.02.2017 година                                           на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                    Марјан Ристески 
 

 

 Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од 

Законот за постапување со бесправно изградени објекти 

("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 

72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација ("Службен весник на РМ" 

бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на 

РМ" бр. 5/02) 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 
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Општина Прилеп на седницата одржана на 24.02.2017 

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.187 -КО 

Прилеп, на барање од Тодороски Марјанчо 

 

    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.187 -КО 

Прилеп. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

  
      Број  35 – 390/22                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   24.02.2017 година                        на Советот на Општина Прилеп 

           Прилеп                                         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 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА 

КП БР.357 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

ТРАЈКОСКИ ЗОРАН 

 

1. Одлуката за утврдување неисполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и вклопување на бесправниот објект на КП бр.357 -КО 

Прилеп, на барање од Трајкоски Зоран, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 392/22                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.02.2017 година                                           на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                    Марјан Ристески 

 
Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, 

член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 

54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за 

стандарди за вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација ("Службен весник 

на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 

од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на РМ" бр. 5/02) 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 24.02.2017 

година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување неисполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.357 -КО 

Прилеп, на барање од Трајкоски Зоран 

 

    член 1 

             Се утврдува дека не 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.357 -КО 

Прилеп. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   
      Број  35 – 390/23                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   24.02.2017 година                        на Советот на Општина Прилеп 

           Прилеп                                     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 

УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА 

ЗЕМЈИШТЕТО СПОРЕД ГУП ЗА ПРИЛЕП, НА 

ОБЈЕКТ БР.1 И 2, НА КП БР.1971/2-КО –ВАРОШ, 

ОД ИНДУСТРИЈА ВО ДОМУВАЊЕ, НА БАРАЊЕ 

ОД ЉУБИЦА ОТТЕР ЛАШКОСКА 

 

  1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши усогласување на намената на 

земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.1 и 2, на 

КП бр.1971/2-КО –Варош, од индустрија во домување, 

на барање од Љубица Оттер Лашкоска, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 392/23                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.02.2017 година                                           на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                                    Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 

13 од Законот за постапување со бесправно изградени 

објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 

155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за 

стандарди за вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација ("Службен весник 

на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 

од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот 
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на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на 

Општина Прилеп на седницата одржана на 24.02.2017 

година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши усогласување на намената на земјиштето 

според ГУП за Прилеп, на објект бр.1 и 2, на КП 

бр.1971/2-КО –Варош, од индустрија во домување, на 

барање од Љубица Оттер Лашкоска 

 

    член 1 

             Се утврдува дека не се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши усогласување на намената на 

земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.1 и 2, 

на КП бр.1971/2-КО –Варош. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 
      Број  35 – 390/24                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   24.02.2017 година                        на Советот на Општина Прилеп 

           Прилеп                                         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 16126 КО- ПРИЛЕП 

 

  1. Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 16126 КО- Прилеп, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 392/24                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.02.2017 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( СЛ.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 24.02.2017 година,  донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 16126  КО- Прилеп 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на градежно 

земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.55863, издаден 

од страна на Агенција за катастар на недвижности - 

Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 

под бр.1105-14127/2016 од 12.04.2016, за КП 16126 за 

КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 16126  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  35 – 390/25                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   24.02.2017 година                        на Советот на Општина Прилеп 

           Прилеп                                         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 17171 КО- ПРИЛЕП ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО 

НАД КП 16126 КО- ПРИЛЕП 

 

  1. Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 17171 КО- Прилеп, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 Број 08 - 392/25                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.02.2017 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( СЛ.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 24.02.2017 година,  донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 17171  КО- Прилеп 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на градежно 

земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.32570, издаден 
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од страна на Агенција за катастар на недвижности - 

Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 

под бр.1105-33389/2012 од 25.12.2012, за КП 17171 за 

КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 17171  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  35 – 390/26                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   24.02.2017 година                        на Советот на Општина Прилеп 

           Прилеп                                         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 24011 КО- ПРИЛЕП 

 

  1. Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 24011 КО- Прилеп, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 Број 08 - 392/26                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.02.2017 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( СЛ.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 24.02.2017 година,  донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 24011  КО- Прилеп 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на градежно 

земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.53268, издаден 

од страна на Агенција за катастар на недвижности - 

Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 

под бр.1105-20390/2016 од 19.07.2016, за КП 24011 за 

КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 24011  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  35 – 390/27                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   24.02.2017 година                        на Советот на Општина Прилеп 
           Прилеп                                         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 АКЦИОНИОТ ПЛАН ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ НА РОМИТЕ  НА ОПШТИНА 

ПРИЛЕП 

 

  1. Заклучокот за усвојување на Акциониот 

план за вработување на ромите  на Општина Прилеп, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 392/27                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.02.2017 година                                           на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                    Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член 36, став 1 точка 15 од Законот 

за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” број 

5/02) и член 26 став 1 точка 33 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 24.02.2017 година,  донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Акциониот план за 

вработување на ромите 2017-2020 година 

во Општина Прилеп 

 

 

        1. Советот на Општина Прилеп, го усвојува 

Акциониот план за вработување на ромите 2017-2020 

година во Општина Прилеп. 
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2.Заклучокот да се достави до градоначалникот, 

ЛЕР во ЕЛС Прилеп,Асоцијација за неформална 

едукација на Роми ,,Ромска Солза’’-Прилеп и архивата 

на Општина Прилеп. 

3.Заклучокот ќе се објави во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
      Број  35 – 390/28                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   24.02.2017 година                        на Советот на Општина Прилеп 

           Прилеп                                         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 ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВА ВО ПРИРОДА ЗА 

УЧЕНИЦИТЕ ОД V ОДДЕЛЕНИЕ  ВО УЧЕБНАТА 

2016/2017 ГОДИНА НА ООУ “КИРЕ 

ГАВРИЛОСКИ-ЈАНЕ” – ПРИЛЕП 

 

  1. Одлуката за давање согласност на 

Програмата за реализација на настава во природа за 

учениците од V одделение  во учебната 2016/2017 

година на ООУ “Кире Гаврилоски-Јане” – Прилеп, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 Број 08 - 392/28                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.02.2017 година                                           на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                    Марјан Ристески 

 

 

              Врз основа на член 7 од Правилникот за 

начинот на изведување на ученичките екскурзии и 

другите слободни активности на учениците од 

основните училишта  бр. 07 -992/2 од 05.06.2014 година 

на Министерот за образование, 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  

24.02.2017 година,  донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А  

за давање согласност на Програмата за 

реализација на настава во природа за 

учениците од V одделение  во учебната 

2016/2017 година на ООУ “Кире Гаврилоски-

Јане” - Прилеп 

 

Член 1 

              Се дава согласност на Програмата за 

реализација на настава во природа за учениците од V 

одделение во деветгодишно основно образование во 

учебната 2016/2017 година на ООУ “Кире Гаврилоски-

Јане”-Прилеп, бр. 02-34/1 од 17.02.2017 година. 

 

                       член 2 

Одлуката да се достави до ООУ “Кире 

Гаврилоски-Јане”-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  35 – 390/29                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   24.02.2017 година                        на Советот на Општина Прилеп 
           Прилеп                                         м-р Никола Димески    
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