SLU@BEN GLASNIK
NA OP[TINA PRILEP
Slu`ben glasnik na
Op{tina Prilep –
Izleguva po potreba

27 Mart 2012 godina
Slu`ben glasnik broj 4
Ovoj primerok ~ini 50 den.
Godi{na pretplata 2.000 den.

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

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

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalnata samouprava ("Slu`ben
vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 48 stav 1 od
Statutot na Op{tina Prilep ("Slu`ben
glasnik na Op{tina Prilep" br.6/2003)
Gradona~alnikot na Op{tina Prilep, donese:
Z A K L U ^ O K
ZA OBJAVUVAWE NA ODLUKATA ZA
ORGANIZIRAWE NA VR[EWE NA JAVNI RABOTI
OD STRANA NA LICA IZLO@ENI NA
SOCIJALEN RIZIK

1. Odlukata za organizirawe na
vr{ewe na javni raboti od strana na lica
izlo`eni na socijalen rizik, se objavuva vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep".
Broj 08 - 697/1
27.03.2012 godina
Prilep

GRADONA^ALNIK
na Op{tina Prilep
Marjan Risteski

Vrz osnova na ~len 36 stav 1, to~ka 15 od
Zakonot za lokalnata samouprava ("Slu`ben
vesnik na RM" br. 5/2002), i ~len 26 stav 1
to~ka 33, a vo vrska so ~len 22 stav 1 to~kla 4
i to~ka 7 od Statutot na Op{tina Prilep
("Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep"
br.6/2003, 4/2005 i 11/2008), Sovetot na
Op{tina Prilep na sednicata, odr`ana na
den 26.03.2012 godina, donese:
O D L U K A
za organizirawe na vr{ewe javni
raboti od strana na lica
izlo`eni na socijalen rizik
ЦЕЛ И КРАТОК ОПИС

Член 1
Поради стекнување на одредени
практични знаења и вештини преку
континуирано работно ангажирање со
цел остварување социјална грижа
Sоветот на Општина Прилеп одлучи да
организира јавна работа со работно
ангажирање на лица изложени на
социјален ризик.
Член 2
Јавните
работи
ќе
се
организираат
во
областите
од:
Одржување и обновување на јавната
инфраструктура (уредување и изградба
на патишта, патни појаси, насипи,
канали,мостови,гробишта,
реконструкција на канализациона и
водоводна мрежа и други објекти од
јавен
интерес,
-подобрување
на
условите за живеење и други работи) и
одржување и заштита nа животната
средина и природата, санација на дивите
депонии, чистење и одржување на
речните корита,канали, одводи, јавни
површини, пошумување, одржување на
опремата во парковите и јавните детски
игралишта, и други работи од jaвен
карактер).
За време на ангажирањето на
лицата ќе им се обезбеди финансиска
поддршка.
Член 3
Celna grupa na ovaa Odsluka se
dolgoro~no evidentirani nevraboteni lica,
nisko kvalifikuvani nevraboteni lica i
povozrasni nevraboteni lica (nad 50 godini
starost.
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Член 4
Вкупниот број на вршители на
јавни работи е 100 лица .
ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА И
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
Член 5
Средствата потребни за
извршување на оваа одлука да се
predvideni
vo буџетот на Општина Прилеп во висина
од 5.000.000,00 MKД
(петмилиониденари) од ставка 425
други договорни услуги.
Член 6
Надлежни институции за
имплементација на вршењето на овие
јавни работи ќе бидат :Општина
Прилеп,Јавните Претпријатија основани
од Општина Прилеп i Агенција за
вработување на РМ -Центар за
вработување Прилеп и Центар за
Социјална работа Прилеп.
УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ:
Член 7
Ангажираните вршители на јавни
работи врз основа на оваа одлука да
бидат
распоредени
во
јавните
претпријатија основани од организаторот
Општина Прилеп на следните работи:
• Изработка на бекатон тротоари
• Мерење на улици
• Изработка
на
Парковски
Површини
• Одржување на Могила
• Селекција на отпад
• Средување на заштитните зони на
каптажите на изворите
• Средување на заштитни зони на
бунаrските построенија
• Чистење на ободен канал
• Чистење на решетки
• Чистење на сливници
• Чистење на ревизиони шахти
• Чистење на канал на улица„Орде
Чопела“
• Чистење на колектор после Ицков
мост
• ^istewe na javni povr{ini.
Член 8
Oрганизаторот на јавните работи
се обврзува на anga`iranoto лице да му
ги обезбеди сите услови за непречено
вршење на работите за кои ќе биде
ангажирано.
Организаторот
е
должен
за
времетраењето на јавните работи да
врши непречена проверка и контрола на
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спроведувањето и извршувањето на
јавните работи.
PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI
Член 9
Се задолжува Градоначалникот да ја
спроведе оваа одлука по претходно
потпишан договор меѓу лицата вклучени
во јавни работи и организаторот односно
Општина Прилеп.
Член 10
Оваа Одлука да се достави до
Градоначалникот и архивата на Општина
Прилеп.
Член 11
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Прилеп”.
Broj 07 - 672/2
26.03.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 48
stav 1 od Statutot na Op{tina Prilep
("Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep"
br.6/2003) Gradona~alnikot na Op{tina
Prilep, donese:
Z A K L U ^ O K
ZA OBJAVUVAWE NA ZAKLU^OKOT ZA
USVOJUVAWE NA
INFORMACIJATA ZA KVALITETOT NA
VODOSNABDUVAWETO
NA NASELENIETO VO OP[TINA PRILEP SO VODA
ZA PIEWE ZA 2011 GODINA

1. Zaklu~okot za usvojuvawe na
Informacijata
za
kvalitetot
na
vodosnabduvaweto
na
naselenieto
vo
Op{tina Prilep so voda za piewe za 2011
godina, se objavuva vo "Slu`ben glasnik na
Op{tina Prilep".
Broj 08 - 697/2
27.03.2012 godina
Prilep

GRADONA^ALNIK
na Op{tina Prilep
Marjan Risteski

Vrz osnova na ~len 36 stav 1, to~ka
15 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/2002), i ~len 26
stav 1 to~ka 46 od Statutot na Op{tina
Prilep ("Slu`ben glasnik na Op{tina
Prilep"br.6/2003 i 4/2005), Sovetot na
Op{tina Prilep na sednicata odr`ana na
den 26.03.2012 godina, pretresuvaj}i ja
Informacija
za
kvalitetot
na
vodosnabduvaweto
na
naselenieto
vo
Op{tina Prilep so voda za piewe za 2011
godina, donese:
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Z A K L U ^ O K

za usvojuvawe na Informacija za
kvalitetot na vodosnabduvaweto
na naselenieto vo Op{tina Prilep
so voda za piewe za 2011 godina
1.
Se
usvojuva
Informacija
za
kvalitetot
na
vodosnabduvaweto
na
naselenieto vo Op{tina Prilep so voda za
piewe za 2011 godina
2. Zaklu~okot }e se objavi vo “Slu`ben
glasnik na Op{tina Prilep”.
Broj 07 - 672/3
26.03.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 48
stav 1 od Statutot na Op{tina Prilep
("Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep"
br.6/2003) Gradona~alnikot na Op{tina
Prilep, donese:
Z A K L U ^ O K
ZA OBJAVUVAWE NA ODLUKATA ZA DOLGORO^NO
DOMA[NO ZADOL@UVAWE
NA OP[TINA PRILEP

1. Odlukata za dolgoro~no doma{no
zadol`uvawe na Op{tina Prilep,
se
objavuva vo "Slu`ben glasnik na Op{tina
Prilep".
Broj 08 - 697/3
27.03.2012 godina
Prilep

GRADONA^ALNIK
na Op{tina Prilep
Marjan Risteski

Врз основа на член18 и 20 од Законот
за финансирање на единиците на локалната
самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.61/04,96/04
и 67/07), член 4 од законот за јавен долг
(Сл.весник на Р.М. бр.62/05 и 35/11), и член
36,став 1,точка 15 од Законот за локална
самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/02),
Советот на Општина Прилеп на седница
одржана на 26.03.2012 година донесе:
ОДЛУКА
За долгорочно домашно задолжување
на општина Прилеп
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со
оваа
Одлука
се
уредува
долгорочно
домашно
задолжување
на
Општина Прилеп, кое ќе се оствари преку
потпишување на Договор за под-заем со
Министерството за финансии, во рамки на
средствата обезбедени со Проектот за
подобрување
на
општинските
услуги
финансиран со заем од Меѓународната банка
за обнова и развој-Светска банка, а со цел
финансирање на капитален инвестиционен

проект од областа на линиска инфраструктура
за улица.
Член 2
Долгорочното
задолжување
на
Општината е од општ јавен интерес, утврден
по спроведена јавна расправа и има
економска и финансиска оправданост.
ВИД И ЦЕЛ НА ЗАДОЛЖУВАЊЕТО
Член 3
Видот и целта на задолжувањето е
реализација на капитален општински проект
за дејности од областа на линиска
инфраструктура за улица, утврден по
спроведена јавна расправа и тоа.
Проект за реконструкција на дел од улица
“Моша Пијаде“ (Александар Македонски) на
подрачјето на општина Прилеп кој опфаќа кој
опфаќа
- Реконструкција на улица;
- Проширување на постоен АБ мост и
- Изведба на потпорен ѕид.
НАЧИН НА ЗАДОЛЖУВАЊЕ
Член 4
Задолжувањето ќе биде домашно
долгорочно препозајмување преку Проектот за
подобрување
на
општинските
услуги,
финансиран со заем од Меѓународната банка
за обнова и развој-Светска банка, Компонента
А: Општински инвестиции. Задолжувањето ќе
биде изразено во странска валута- евро.
ИЗНОС И НАЧИН НА ЗАДОЛЖУВАЊЕ
Член 5
Висината на задолжувањето, односно
максималниот износ на главницата изнесува
500.000,00 евра.
Висина на каматна стапка: шест
месечен ЛИБОР за евро валута со
вaријабилен распон.
НАЧИН НА ОТПЛАТА
Член 6
Вкупниот период на отплата на
заемот ќе биде максимум 10 години,
вклучувајќи 3
години грејс период.
Последниот датум на отплата на заемот нема
да биде подоцна од 15-ти февруари 2022
година.
Заемот ќе се отплаќа со еднакви полугодишни
ануитети
Член 7
Општината се обврзува во рок од 10
работни дена по секоја исплата на ратата во
врска со долгот, да го извести Министерството
за финансии.
За долгорочното задолжување Општината ќе
изготви План за финансискиот капацитет и
начинот на отплаќање, како и амортизационен
план.

_____________________________________________________________________
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СОГЛАСНОСТ И ИЗВЕСТИТЕЛНИ ОБВРСКИ
Член 8
За долгорочно задолжување на
Општината потребна е претходна согласност
од Владата на Република Македонија, врз
претходно
позитивно
мислење
од
Министерството за финансии.
Член 9
По
добивањето
на
писмената
согласност од Владата на РМ, општината
започнува постапка за задолжување, во исти
услови и рамки под кои е одобрено и
барањето на општината за долгорочно
задолжување.
Член 10
Општината е должна да потпише
Договор за кредитирање и истиот да го
достави во рок од 10 работни дена до
Министерството за финансии.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 11
Советот на Општина Прилеп со
донесувањето на оваа Одлука го одобрува
долгорочното задолжување.
Член 12
Оваа одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Прилеп”,а ќе се
применува по добивањето на писмена
согласност од Владата на Република
Македонија.
Broj 07 - 672/4
26.03.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 48
stav 1 od Statutot na Op{tina Prilep
("Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep"
br.6/2003) Gradona~alnikot na Op{tina
Prilep, donese:
Z A K L U ^ O K
ZA OBJAVUVAWE NA ODLUKATA ZA UTVRDUVAWE
NA VISINATA NA NADOMESTOKOT ZA
OBEZBEDUVAWE NA FINANSISKI SREDSTVA ZA
IZGRADBA, REKONSTRUKCIJA,
ODR@UVAWE I ZA[TITA NA OP[TINSKITE
PATI[TA I ULICI VO OP[TINA PRILEP

1. Odlukata za utvrduvawe na
visinata na nadomestokot za obezbeduvawe
na finansiski sredstva za izgradba,
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rekonstrukcija, odr`uvawe i za{tita na
op{tinskite pati{ta i ulici vo Op{tina
Prilep, se objavuva vo "Slu`ben glasnik na
Op{tina Prilep".
Broj 08 - 697/4
27.03.2012 godina
Prilep

GRADONA^ALNIK
na Op{tina Prilep
Marjan Risteski

Врз основа на член 62, член 55 и член
6
став
1
од
Законот
за
јавните
патишта(службен весник на РМ
бр.84/08,
52/09, 114/09, 39/10, 124/10, 23/11 I 53/11) и
член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/2002),
Советот на општина Прилеп на седницата на
одржана на 26.03.2012 godina, донесе:
ОДЛУКА
за утврдување на висината на надоместокот
за обезбедувањефинансиски средства за
изградба,реконструкција, одржување
и заштита на општинските патишта
и улици во општина Прилеп
Член 1
Финансиски
средства
за
изградба, реконструкција, одржување и
заштита на општинските патишта и улици се
обезбедуваат од:
-поставување натписи и рекламни табли во
заштитниот појас;
-приклучување на пристапен пат на јавен пат;
-поставување на инсталации во трупот на
патот и во патниот појас;
-изградба
и користење на комерцијални
објекти на кои е дозволен пристап на јавен пат
надвор од населено место;
-прекумерно користење на пат;
-вонредниот превоз и
-штета сторена на патот и објектите на патот
Член 2
За поставување натписи и рекламни
табли во заштитниот појас на општинските
патишта и улици во општина Прилеп се плаќа
надоместок и тоа:
-за големина до 0,5м2......2000
ден-годишно
-за големина од 0,5м2 до 1м2......4000
ден-годишно
-за големина од 1до 3м2....7000 денгодишно
-за големина преку 3м2 ..............15000
ден-годишно
Дозвола за поставување на натписи и
рекламни табли во заштитниот појас на
општинските патишта и улици издава
градоначалникот на општина Прилеп.
Член 3
Сопствениците и корисниците на
објектите лоцирани во заштитниот појас на
општинските патишта и улици ,или во нивна
близина можат да изградат пристапен пат до
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општински пат,врз
основа на одобрение
издадено од општината.
Надоместокот за приклучување на
пристапен пат до општински пат изнесува 10
000 денари.
Член 4
Надоместокот
запоставување
на
инсталации во трупот на патот и во патниот
појас на општинските патишта и улици
изнесува 150 денари по метар должен
поставена инсталација.
Дозвола
за
поставување
на
инсталации во патниот и заштитниот појас на
општинските патишта, и улици издава
градоначалникот на општина Прилеп,по
претходна согласност издадена од општината.
Член 5
Надоместокот
од
изградба
и
користење на комерцијални објекти на кои е
дозволен пристап на јавен пат надвор од
населено место изнесува 5000 денари.
Член 6
Прекумерното
користење
на
општински пат и улици, или нивни дел е
времено или трајно користење користење на
патот на повеќе од 50% од сите извршени
превози
на
стока
на
патот,поради
извршување на инвестициони работи или
заради вршење на производни и услужни
дејности (искористување на камења,руди и
сл).
Надоместокот
од
прекумерно
користење на општински пат и улици
изнесува:
-за времено користење....3000 денари
по поминат километар на ден и
-за трајно користење.......1000 денари
по поминат километар на ден.
Дозволата за прекувремено користење
на општински пат и улици ја издава
градоначалникот на општина Прилеп.
Член 7
Користењето на општинските патишта
и улици со возило кое празно или заедно со
товарот ги надминува пропишаните услови во
поглед на димензиите, вкупната тежина и
оскиниот притисок,се врши врз основа на
дозвола за вонреден превоз, издадена од
градоначалникот на општина Прилеп, по
претходна согласност на Миниостерството за
внатрешни работи.
Надоместокот за вонредниот превоз
на општинските патишта и улици изнесува
1000 денари за секој тон надминато оскино
оптоварување по должен километар.
Член 8
Надоместокот за штетата сторена на
општинските патишта и улици ја утврдува
комисија формирана од градоначалникот на
општина Прилеп, на основа извршен увид и
проценка на сторената штета.

Комисијата е составена од три члена и
тоа: претставник од надлежниот орган на
општината, МВР-СВР Битола- Полициска
станица Прилеп и од организацијата која ги
одржува општинските патишта и улици.
Член 9
Обезбедените средства од член 1 на
оваа одлука општината ги распоредува за
изградба, реконструкција, одржување и
заштита на општинските патишта и улици .
Член 10
Со денот на влегување во сила на
оваа одлука престанува да важи Одлуката за
утврдување висината на надоместокот за
обезбедување финансиски средства за
изградба,реконструкција,
одржување
и
заштита на општинските патишта во општина
Прилеп , бр. 07-2260/8 од 26.09.2008
година(сл.гласник
на
општина
Прилеп
бр.11/08), и Одлуката за изменување на
Одлуката за утврдување висината на
надоместокот за обезбедување финансиски
средства
за
изградба,
реконструкција,
одржување
и заштита на општинските
патишта во Општина Прилеп, бр. 07-285/5 од
28.01.2009.
Член 11
Оваа одлука влегува во сила
наредниот ден од denot na објавувањ во
"Службен гласник на Oпштина Прилеп".
Broj 07 - 672/5
26.03.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 48
stav 1 od Statutot na Op{tina Prilep
("Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep"
br.6/2003) Gradona~alnikot na Op{tina
Prilep, donese:
Z A K L U ^ O K
ZA OBJAVUVAWE NA ODLUKATA ZA UTVRDUVAWE
NA VISINATA NA NADOMESTOKOT ZA DOZVOLI
SO VR[EWE NA NADZOR

1. Odlukata za utvrduvawe
na
visinata na nadomestokot za dozvoli so
vr{ewe na nadzor, se objavuva vo "Slu`ben
glasnik na Op{tina Prilep".
Broj 08 - 697/5
27.03.2012 godina
Prilep

GRADONA^ALNIK
na Op{tina Prilep
Marjan Risteski

Врз основа на член 55 став 1 точка 4
,член 62 и член 68 од Законот за јавните
патишта ("Sлужбен весник на РМ бр.84/2008,
52/2009, 114/2009, 39/2010, 124/2010, 23/2011 I
53/2011) и член 36 став 1 точка 15 од Законот
за локална самоуправа ("Слu`ben vесник на
РМ бр.5/2002), Советот на општина Прилеп на
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седницата на одржана на 26.03.2012 годina,
донесе:
ОДЛУКА
за уредување на висината на надоместокот
за дозволисо вршење на надзор
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува висината
на надоместокот за дозволи со вршење на
надзор.
Член 2
Единечни цени се формираат со
калкулација која ги содржи следите елементи:
увид на лице место, плус бројот одење на
лице место помножена со единечната цена во
зависност од стручното лице одредено за
вршење на стручен надзор по издадена
дозвола.
Во
единечната
цена
влегуваат
ефективните саати за вршење и надзор и
саатите
за
припрема(проучување
на
документацијата или изработка на истата).
Искуствено е потребен следниот број
на надзори на објекти:
1.Изготвување
на
техничка
документација и надзор
при монтажа за
натпис покрај патот.............................. 1надзор
2.Поставување на инсталации покрај
патот:
-за траса до 10 метри..............1 надзор
-за траса до 100 метри............2 надзор
-за траса до 1 километар.........4надзор
-за траса поголема од 1 километар...10
надзор
3.Поставување на инсталации во
улица и тротоар:
-за траса до 10 метри..............1надзор
-за траса до 100 метри............2 надзор
-за траса до 1 километар.........4надзор
-за траса поголема од 1 км...10 надзор
4.Премин на инсталациите преку
трупот на патот и улицата:
-со бушење ..............................2надзор
-со прекоп.................................4надзор
5.Приклучување на пристапни
патишта........................................од 6-8 надзор
6.Изградба на објекти во заштитниот
појас на патот:
A-без приклучен пат.................2надзор
Б-со приклучен пат........од 8-10надзор
7.Вонреден превоз...................1надзор
8.Прекумерно користење на пат
OOOOOOOOOOOOOOOOO..1надзор
9.Штета сторена на патот и објектите
на патот.................................................1надзор.
За позициите под реден број 2,3,5,6Б,
7,8, и 9 дадена е можност за извршување на
месечен надзор.

Цената за вршење на надзор на
територијаста на општина Прилеп се утврдува
во износ од 1600 денари за еден надзор.
Член 3
Со денот на влегување во сила на
оваа одлука престанува да важи Одлуката за
уредување на висина на надоместокот за
одобренија и согласности со вршење на
надзор,бр. 07-456/37 од 27.03. 2006 година.
Член 4
Оваа Oдлука влегува во сила
наредниот ден од denot na објавувањето во
"Службени гласник на Oпштина Прилеп.
Broj 07 - 672/6
26.03.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 48
stav 1 od Statutot na Op{tina Prilep
("Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep"
br.6/2003) Gradona~alnikot na Op{tina
Prilep, donese:
Z A K L U ^ O K
ZA OBJAVUVAWE NA ODLUKATA ZA
OSLOBODUVAWE OD NADOMESTOK ZA
UREDUVAWE NA GRADE@NO
ZEMJI[TE ZA OOU "BLA@E KONESKI" PRILEP

1. Odlukata za osloboduvawe od
nadomestok za ureduvawe na grade`no
zemji{te za OOU "Bla`e Koneski" - Prilep, se
objavuva vo "Slu`ben glasnik na Op{tina
Prilep".
Broj 08 - 697/6
27.03.2012 godina
Prilep

GRADONA^ALNIK
na Op{tina Prilep
Marjan Risteski

Vrz osnova na to~ka 6 став 3 od
Programata za ureduvawe na zemji{teto na
podra~jeto na op{tina Prilep za 2012
godina(,,Sl. glasnik na op{tina Prilep,,
br.2/09) i ~len 22 s.1 t. 1 i 36 stav 1, to~ka 15
od
Zakonot
za
lokalnata
samouprava("Sl.vesnik na RM" br.5/2002), ~len
26 stav 1 to~ka 46 od Statutot na op{tina
Prilep("Sl. glasnik na op{tina Prilep" br.
6/2003, 4/2005 i 10/2008) Sovetot na op{tina
Prilep, na sednicata odr`ana na 26.03.2012
godina, donese:
ODL UKA
za osloboduvawe od nadomestok za
ureduvawe na grade`no zemji{te za OU
,,Bla`e Koneski,,- Prilep
^len 1
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Se osloboduva od nadomestok za
ureduvawe
na
grade`no
zemji{te
za
rekonstrukcija
na
instalacii
i
rekonstrukcija so adaptacija na del od
u~ili{nata zgrada :
- OU,,Bla`e Koneski" - Prilep.
^len 2
Ovaa odluka vleguva vo sila naredniot
den od denot na objavuvaweto vo "Slu`nen
glasnik na Op{tina Prilep".
Broj 07 - 672/7
26.03.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 48
stav 1 od Statutot na Op{tina Prilep
("Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep"
br.6/2003) Gradona~alnikot na Op{tina
Prilep, donese:

Z A K L U ^ O K
ZA OBJAVUVAWE NA ZAKLU^OKOT PO
IZVE[TAJOT ZA SPROVEDUVAWE NA
PROGRAMATA ZA RAZVOJ NA PELAGONISKIOT
PLANSKI REGION 2010-2015 OD STRANA NA
CENTAROT ZA RAZVOJ NA PELAGONISKIOT
PLANSKI REGION ZA 2011 GODINA
I GODI[NIOT FINANSISKI IZVE[TAJ NA
CENTAROT ZA RAZVOJ NA PELAGONISKIOT
PLANSKI REGION ZA 2011 GODINA

1. Zaklu~okot po Izve{tajot za
sproveduvawe na Programata za razvoj na
Pelagoniskiot planski region 2010-2015 od
strana
na
Centarot
za
razvoj
na
Pelagoniskiot planski region za 2011 godina
i Godi{niot Finansiski izve{taj na
Centarot za razvoj na Pelagoniskiot planski
region za 2011 godina, se objavuva
vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep".
Broj 08 - 697/7
27.03.2012 godina
Prilep

Vrz osnova na ~len 36 stav 1, to~ka 15
od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/2002), i ~len 26
stav 1 to~ka 46 od Statutot na Op{tina
Prilep ("Slu`ben glasnik na Op{tina
Prilep"br.6/2003 i 4/2005), Sovetot na
Op{tina Prilep na sednicata odr`ana na
den 26.03.2012 godina, pretresuvaj}i go
Izve{tajot za sproveduvawe na Programata
za razvoj na Pelagoniskiot planski region
2010-2015 od strana na Centarot za razvoj na
Pelagoniskiot planski region za 2011 godina
i Godi{niot Finansiski izve{taj na
Centarot za razvoj na Pelagoniskiot planski
region za 2011 godina, donese:
Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na Izve{tajot za sproveduvawe
na Programata za razvoj na Pelagoniskiot
planski region 2010-2015 od strana na
Centarot za razvoj na
Pelagoniskiot planski region za 2011 godina
i Godi{niot Finansiski izve{taj na
Centarot za razvoj na Pelagoniskiot planski
region za 2011 godina
1.
Se
usvojuva
Izve{tajot
za
sproveduvawe na Programata za razvoj na
Pelagoniskiot planski region 2010-2015 od
strana
na
Centarot
za
razvoj
na
Pelagoniskiot planski region za 2011 godina
i Godi{niot Finansiski izve{taj na
Centarot za razvoj na Pelagoniskiot planski
region za 2011 godina.
2. Zaklu~okot }e se objavi vo
“Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep”.
Broj 07 - 672/8
26.03.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

GRADONA^ALNIK
na Op{tina Prilep
Marjan Risteski
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SODR@INA
na "Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep" br. 4
od 27.03.2012 godina

1. Odluka za organizirawe na vr{ewe na javni raboti od strana na lica
izlo`eni na socijalen rizik..............................................................................................Str.1
2. Zaklu~ok za usvojuvawe na
Informacijata za kvalitetot na
vodosnabduvaweto na naselenieto vo Op{tina Prilep so voda za piewe za 2011
godina.........................................................................................................................................Str.3
3. Odluka za dolgoro~no doma{no zadol`uvawe na Op{tina Prilep.
.....................................................................................................................................................Str.3
4. Odluka za utvrduvawe na visinata na nadomestokot za obezbeduvawe na
finansiski sredstva za izgradba, rekonstrukcija, odr`uvawe i za{tita na
op{tinskite pati{ta i ulici vo Op{tina Prilep. ...................................................Str.4
5. Odluka za utvrduvawe na visinata na nadomestokot za dozvoli so
vr{ewe na nadzor.................................................................................................................Str.6
6. Odluka za osloboduvawe od nadomestok za ureduvawe na grade`no
zemji{te za OOU "Bla`e Koneski"...................................................................................Str.6
7. Zaklu~ok po Izve{tajot za sproveduvawe na Programata za razvoj na
Pelagoniskiot planski region 2010-2015 od strana na Centarot za razvoj na
Pelagoniskiot planski region za 2011 godina i Godi{niot Finansiski izve{taj na
Centarot za razvoj na Pelagoniskiot planski region za 2011 godina.
.....................................................................................................................................................Str.7

Izdava: Op{tina Prilep. Glaven i odgovoren urednik: Marjan Risteski –
Gradona~alnik na Op{tina Prilep. Dizajn i kompjuterska obrabotka: Gorica
^atleska. Pe~ati: Oddelenie za pravni raboti. Tira`: 60 primeroci.
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