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Службен гласник на
Општина Прилеп – Излегува
по потреба

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 ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУВАЊАТА НА
БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2015 ГОДИНА

1. Измените и Дополнувањата на Буџетот на Општина Прилеп за 2015 година,се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 2388/1
30.10.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп"
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА КВАРТАЛНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
НА БУЏЕТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2015 ГОДИНА, ЗА ТРЕТ КВАРТАЛ

1. Кварталниот Извештај за извршување на Буџет на Општина Прилеп за 2015 година, за трет
квартал, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 2388/2
30.10.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48
став 1 од Статутот на Општина Прилеп
("Службен гласник на Општина Прилеп"
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот
на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА
КОРИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СТВАРИТЕ
ВО СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП,
ДАВАЊЕ И ПРИМАЊЕ ПОДАРОЦИ И ЗА
ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕДВИЖНИТЕ СТВАРИ
ВО СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

1.
Правилникот за измена и
дополнување на Правилникот за условите,
начинот и постапката за користење и
располагање со стварите во сопственост на
Општина Прилеп, давање и примање
подароци и за евиденција на недвижните
ствари во сопственост на Општина Прилеп, се
објавува во "Службен гласник на Општина
Прилеп".
Број 08 - 2388/3
30.10.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10,
член 64 и член 66 од Законот за локалната
самоуправа( “Сл.весник на Р.М” бр.5/2002),
член 26 став 1 точка 33 и член 92,93 и 94 од
Статутот на општина Прилеп(“Сл. гласник на
општина
Прилеп”
бр.6/2003;4/2005
и
11/2008), Советот на општина Прилеп на
седницата одржана на 30.10.2015 година,
донесе:
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И
ПОСТАПКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ И
РАСПОЛАГАЊЕ СО СТВАРИТЕ ВО
СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП,
ДАВАЊЕ И ПРИМАЊЕ ПОДАРОЦИ И ЗА
ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕДВИЖНИТЕ СТВАРИ ВО
СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП
Член 1
Во Правилникот за условите, начинот и
постапката за користење и располагање со
стварите во сопственост на Општина Прилеп,
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давање и примање подароци и за евиденција
на недвижните ствари во сопственост на
Општина Прилеп (Службен гласник на
Општина Прилеп бр.14 од 02.11.2009), во
членот 2 се додава нов став (3), кој гласи:
,,(3) Со стварите во општинска
сопственост во име на општината располага
градоначалникот.‘‘
Член 2
Членот 5 се менува и гласи :
,,(1) Општината може да ги продава
,разменува и дава под закуп недвижните и
подвижните ствари
што се во нејзина
сопственост по пат на Електронско јавно
наддавање во согласност со одредбите на
Законот за користење и располагање со
стварите во државна сопственост и со стварите
во општинска сопственост”
(2) Продажбата, размената и закупот
на недвижните ствари и продажбата на
движните ствари се врши врз основа на
проценета вредност согласно Законот за
процена. Општината е должна да обезбеди
процена на недвижноста согласно со
Методологијата за процена на пазарна
вредност на недвижен имот донесена врз
основа на Законот за процена. Проценетата
вредност на недвижноста претставува почетна
цена на недвижноста при продажбата.”
(3)
Средствата
остварени
од
продажбата, размената, закупот или давањето
на користење на стварите во општинска
сопственост се приход на Буџетот на
општината.”
Член 3
После глава ИИ се менува насловот А
кој гласи:
,, А) ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ
СТВАРИ ВО ОПШТИНСКА СОПСТВЕНОСТ НА
ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ПРАВНИ ЛИЦА ОСНОВАНИ
ОД ДРЖАВА “се додава нов член 5-а кој гласи:
“ Член 5-а
(1) Недвижните ствари во сопственост на
општинита, Советот на општината со одлука
може времено или трајно да ги даде на
користење, со или без надоместок, на државни
органи и на правни лица основани од
државата.
(2) За престанок
на правото
на
користење на стварите од ставот (1) на
овој член одлучува Советот на општината.
(3) Одлуката на Советот на општината, е
основ за запишување во Јавната книга за
запишување на правата на недвижностите.
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Член 4
По членот 6 се додава нов член 6-а кој
гласи:
,,Продажбата на недвижните ствари
се врши со електронско јавно наддавање.
Член 5
Во членот 13 ставот (2) се менува и
гласи:
„(2) Огласот се објавува во
електронскиот систем за јавно наддавање и
во два дневни весника кои се издаваат на
македонски јазик, а излегуваат најмалку три
месеци пред денот на објавувањето на
објавата” .
Член 6
Членот 14 се менува и гласи:
„Огласот
за
продажба
на
недвижните
ствари
задолжително
ги
содржи следниве податоци за:
- недвижната ствар која е предмет на
продажба
(површина
и број
на
катастарска парцела
каде
се
наоѓа,
катастарска општина и број на имотен лист,
број на зграда, намена на зграда, број на влез,
број на посебен дел од зграда);
- урбанистичко-планска документација за
земјиштето на кое се наоѓа недвижната ствар
која е предмет на продажба;
- почетната цена за недвижната ствар која е
предмет на продажба;
- рокот за поднесување и начинот на
поднесување на пријавите за учество на
јавното наддавање;
- времето на започнување и времетраењето на
јавното наддавање;
- условите за учество на јавно наддавање за
странските физички и правни лица;
- услови за учество на јавното наддавање за
домашни физички и правни лица;
- банкарска гаранција за сериозност на
понудата во висина од 2% од проценетата
вредност на недвижната ствар;
- обврската на најповолниот понудувач
да ги уплати средствата во рок од 15 дена
од денот на приемот на писменото
известување за избор, во спротивно нема да
се пристапи кон склучување на договор, а
банкарската гаранција за сериозност на
понудата ќе биде активирана а понудувачот во
период од една година нема да може да
учествува на секое идно јавно наддавање за
предметните недвижни ствари;
- начинот и постапката за спроведување на
наддавањето (начин на легитимирање на
учесниците
на
јавно
наддавање,
потребен број на учесници согласно со
закон, дефинирање на почетокот и крајот на
јавното наддавање, рокот за уплата на
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најповолната понуда, обврски за исплата на
данокот на промет, обврска за трошоците за
солемнизација на договорот и право на
приговор) и
- интернет страницата на која ќе се врши јавното
наддавање.”
Член 7
Членот 15 се менува и гласи:
„(1) Пријавата за учество на јавното
наддавање се поднесува електронски и треба
да ги содржи сите податоци и докази кои
се утврдени во објавата за електронско
јавно наддавање.
(2) Комисијата по приемот на пријавите
утврдува дали се доставени во определениот
рок и дали се комплетирани согласно со
условите во објавата по што ги известува
подносителите на пријавите по електронски
пат. На подносителите на пријавите кои се
комплетни, комисијата во рок од три дена
од денот на доставувањето на понудите
им доставува корисничко име и шифра за
учество на јавното наддавање, а на
подносителите на пријавите кои не доставиле
комплетна документација им доставува
известување со образложение дека нема да
учествуваат на јавното наддавање.
(3) Подносителите на пријави кои
доставиле комплетни пријави за учество на
јавното наддавање согласно со објавата, на
денот на спроведување
на јавното
наддавање се регистрираат на интернет
страницата
наведена
во
објавата
со
корисничко име и шифрата за учество на
јавното наддавање, по што имаат право на
учество на јавното наддавање.
(4) Јавното наддавање ќе се одржи
доколку учесниците ги исполнуваат условите
дадени во објавата.”
Член 8
Членот 17 се менува и гласи:
„(1) Јавното наддавање започнува
со објавување на вкупната почетна цена
на недвижната ствар и се спроведува по пат на
наддавање од страна на учесниците.
(2) Во првите пет минути од јавното
наддавање
учесниците
можат
да ја
прифатат, односно зголемуваат цената на
недвижната ствар. Јавното наддавање се
смета за завршено во моментот на истекот на
времето определено во објавата, при што
доколку во истекот на последните две
минути од определеното време за траење
на јавното наддавање од страна на
учесниците е дадена понуда, крајниот рок
за завршување на јавното наддавање се
продолжува за уште две минути, а ќе заврши
кога за период од следните две минути нема
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нова дадена понуда.
(3) Јавното наддавање продолжува
неограничено се додека во временски
интервал од две минути има нова понуда.
(4) Доколку во првите пет минути
од јавното наддавање не е прифатена
понудата, односно не е дадена повисока
понуда од учесникот на јавното наддавање,
вредноста на недвижната ствар се намалува за
2% по што учесниците на јавното наддавање
повторно ќе имаат можност да ја прифатат,
односно
зголемуваат
цената
на
недвижната
ствар без притоа да се
ограничува
минималниот
чекор
на
зголемување. Доколку
во истекот
на
последните две минути од вторите пет
минути од јавното наддавање од страна
на учесниците е прифатена понудата,
односно дадена
е повисока понуда,
крајниот рок за завршување на јавното
наддавање се продолжува за уште две минути,
а ќе заврши кога за период од следните две
минути нема дадено нова понуда. Доколку во
времетраење од пет минути повторно нема
понуда, вредноста на недвижната ствар
повторно се намалува за 2% од првичната
проценета вредност.
(5) Намалувањето на вредноста на
недвижната ствар во текот на наддавањето,
доколку станува збор за објава по првпат
може да биде најмногу до 30% од проценетата
вредност без разлика колку понудувачи се
јавиле на јавното наддавање.
(6) Намалувањето на вредноста на
недвижната ствар во текот на наддавањето,
доколку станува збор за објава по вторпат
може да биде најмногу до 30%, доколку
на јавното наддавање се пријавил само еден
заинтересиран учесник, а доколку се
пријавиле двајца или повеќе
учесници,
намалувањето на вредноста на недвижната
ствар може да биде до најмногу 50% од
проценетата вредност.”
Член 9
Членот 19 се менува и гласи:
„(1) За најповолен понудувач се
смета учесникот на јавното наддавање кој
понудил последна цена која претставува
највисока цена за продажба на недвижните
ствари.
(2) Комисијата по завршувањето на
јавното наддавање изготвува записник за
спроведеното јавно наддавање кој се
доставува до сите учесници на јавното
наддавање.
(3) Најповолниот понудувач во рок од
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15 дена од денот на завршувањето на јавното
наддавање е должен да ги уплати средствата
од ставот (1) на овој член, а доколку не ги
уплати во овој рок нема да се пристапи кон
склучување на договор, банкарската гаранција
ќе биде активирана, а понудувачот во период
од една година нема да може да учествува
на секое идно јавно наддавање за предметните
недвижни ствари.
(4) По завршувањето на постапката за
јавно наддавање, со најповолниот понудувач,
во рок од
пет
работни
дена
по
извршената
уплата
на
цената
на
недвижните ствари, одговорното лице на
државниот
орган
корисник
на
недвижноста,
склучува
договор за
продажба на недвижните ствари. На
договорот за продажба на недвижните
ствари соодветно се применуваат одредбите
од Законот за облигационите односи.”
Член 10
Член 23 се менува и гласи
“ Банкарската гаранција за сериозност на
понудата што се доставува за учество на
јавното наддавање мора да биде во висина
од 2% од проценетата вредност на
недвижната ствар “
Во членот 24 ставовите (1) и (3) се менуваат и
гласат:
„(1)
Банкарската
гаранција
на
најповолниот понудувач му се враќа во рок
од 15 дена од денот на уплатата на вкупната
сума постигната на јавното наддавање.
(3)
Банкарската
гаранција
за
сериозност на понудата за учество на
јавното
наддавање му се враќа на подносителот на
пријавата во рок од 15 дена од денот на
одржувањето на јавното наддавање.”
Член 11
По членот 25 се додава нов член 25-а
кој гласи:
„(1)
Учесниците
на
јавното
наддавање имаат право на приговор само по
однос на постапката
на
јавното
наддавање, во рок од три дена од
одржувањето на јавното наддавање до
Комисијата која одлучува по приговорот со
решение во рок од пет дена од приемот на
приговорот.
(2) Против решението од ставот (1) на
овој член може да се изјави жалба до
Државната комисија за одлучување во управна
постапка и постапка од работен однос во втор
степен.”
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Член 12
Во членот 31 ставот (1) се менува и
гласи:
„(1) Давањето на недвижни ствари во
закуп се врши со електронско јавно
наддавање.
Член 13
Членот 32 се менува и гласи:
„(1) Висината на вкупната почетна
цена на закупнина изнесува 0,5%
од
проценетата вкупна вредност за месечна
закупнина на недвижната ствар.
(2) Вредноста на недвижната ствар од
ставот (1) на овој член ја определува овластен
проценител, согласно со Законот за процена.”
Член 14
Во членот 35 по зборовите „се врши
со‘‘ се додава зборот „електронско‘‘, а после
зборот „наддавање‘‘ се става точка и се
бришат останатите зборови.
Член 15
Член 36 се менува и гласи
“ Вредноста на движните ствари што се
предмет на продажба
ја определува
овластен проценител, согласно со Законот за
процена “
Член 16
Се бришат членовите 42,43,44,45,46,47 и
48.
Член 17
Членовите 49,50,51,52,53,54,55,56,57 и 58
стануваат 42,43,44,45,46,47 и 48.
Член 18
Оперативната програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавување во
’’Службен гласник на Општина Прилеп’’.
Број 25 – 2386/4
30.10.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина 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 ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА
ЗИМСКАТА СЛУЖБА НА ПОДРАЧЈЕТО ОД
ОПШТИНА ПРИЛЕП, ЗА СЕЗОНАТА 2015/2016
ГОДИНА

1.Оперативната
програма
за
организирање и функционирање на зимската
служба на подрачјето од Општина Прилеп, за
сезоната 2015/2016 година, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 2388/4
30.10.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст.1 т.1 од Законот
за локалната самоуправа (,,Сл.весник на
РМ,,бр.5/2002) и чл.26,ст.1,т.1 од Статутот на
општина Прилеп (,,Сл.гласник на општина
Прилеп,,бр.6/2003), Советот на општина
Прилеп на седницата, одржана на 30.10.2015
година, донесе:

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
за организирање и функционирање на
зимската служба на подрачјето од
Општина Прилеп, за сезоната 2015/2016

1. Цел на Програмата;
2. Обем, динамика и ниво на одржувањето;
3. Организациска поставеност на зимската
служба и обврски на учесниците:
3.1. Претпријатие на кое ќе му биде
доверена работата;
3.2. Советот на општината Прилеп;
3.3. Надзорен орган;
3.4. Општински центар за справување
со кризи;
3.5. Други учесници;
3.6. Организации,заедници и граѓани;
4. Прилози:
4.1. Преглед на приоритетното
чистење и посипување на сообраќајниците во
градот;
4.2. Список на одговорните лица од
претпријатието на кои ќе му биде отстапена
работата, со Одлука на Управниот Одбор;
4.3.
Табеларен
преглед
за
приоритетното чистење и посипување на
сообраќајниците - улуиците:
-сообраќајници од прв и втор
приоритет;
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- интервенција по потреба;
-должините на коловозните површини
за ослобување се дадени во прегледот за
приоритетно чистење и расчистување на
сообраќајниците (дел 4.1.1 и 4.1.2.) и
интервенција
по
потреба,
изнесуваат:
42.000,00м. од ПРВ приоритет, 17.100 м. од
ВТОР приоритет и интервенција по потереба е
71.700м.

ВОВЕД
Одржувањето
на
коловозните
површини и нивното оспособување за прием
на
сообраќајот
во
зимските
услови
претставува значајна потреба на граѓаните и
стопанството, бидејќи се можни нарушувања и
прекини на нормално одвивање на
сообраќајот во градот. Особено се неповолни
изненадувањата од временските непогоди
посебно
при
несоодветно
извршена
подготовка на надлежните органи.
Оваа Програма тргнува,пред се, од
претпоставката за обезбедување на одговорен
однос на сите субјекти во Општината, особено
на тој начин би имале поприфатливи услови за
сообраќајот и би овозможиле рационално и
економично извршување на Програмата. Уште
позначајно е што ќе се создадат потребните
услови за нормално одвивање на стопанските
и други дејности.

1.Цел на Програмата
Програмата има цел да предвиди
услови за ефикасно организирање и
функционирање на зимската служба на
подрачјето на општината Прилеп преку:
-одредување обемот на работата и
нивото на чистењето
на снегот и
голомразиците од коловозните површини;
-дефинирање
на
работите
и
задолженијата
на
учесниците
во
реализацијата на оваа Програма;
-дефинирање на обврските на сите
учесници во реализација на Програмата.

2.Обем, динамика и ниво на одржување
2.1.Обем на одржување
Тргнувајќи од основната цел на
Програмата, физичкиот обем на работите е
утврден
согласно
приоритетот
за
оспособување
на
коловозите
за
функционирање на сообраќајот и тоа:
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-сообраќајниците по соодветен приоритет, по
кој се одвива сообраќајот, виталните
сообраќајници и пристапи(од сообраќајниците
до
објектот)
до
објектите
чие
фуникционирање е од витално значење за
градот.
2.2.Ниво и динамика на одржувањето
Расчистувањето
на
коловозните
површини се врши по следниот приоритет,
како што е даден во табеларниот преглед
- сообраќајници од 1 приоритет
- сообраќајници од 2 приоритет.
- интервенција по потереба
Отстранувањето на подмразнатиците
во услови кога нема врнежи(падавини) се
врши по приоритетот на критичните точки и
сообраќајниците
по
кои
се
одвива
сообраќајот.
Дежурството
се
обезбедува
континуирано за зимскиот период.
Одговорните работници на дежурство
вршат потребни контакти со сите субјекти, ја
спроведуваат Програмата и даваат потребни
информации на надлежните субјекти и
граѓани.
Дежурството
го
изведуваат
работниците на претпријатието на кое ќе му
бидат доверени работите, со својата
ангажирана маханизација, работната сила и
тоа според приоритетноста одредена со оваа
Програма.
Сообраќајниците од прв приоритет ќе
бидат оспособени за функционирање на
сообраќајот во зимски услови најдоцна до
06,30 часот поради доаѓањето на работните
места на луѓето и учениците или за најмногу
од 5(пет) часа по престанокот на врнежите од
снег.
Останатите сообраќајници од 2
приоритет ќе се оспособуваат за 12-24 часа по
оспособувањето на сообраќајниците од 1
приоритет.
Доколку е потребно да се вклучи и
друга
механизација,
тоа
го
врши
претпријатието на кое му е доверена работата,
по претходна согласност од надзорниот орган,
а по налог на нарачателот.
Претпријатието на кое му е доверена
работата треба да располага минимум со
следната механизацијата, опрема, материјали
и работна сила.
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Вид на механизација
Камион со плуг за чистење на
снегот и посипувач
Грејдер
Утоварувач со предна корпа
Утоварувач со предна корпа и
плуг за чистење на снег
Булдожер-гасеничар со плуг

парчиња
4

Трактор со плуг за чистење на
снег
Мини багер (кршечки) со
предна утоварена корпа и плуг
за чистење снег

1

1
1
1
1

1

3.Организациска поставеност на зимската
служба и обврска на учесниците
На подрачјето на општина Прилеп,
зимската служба ја организира Единицата на
локална самоуправа-Прилеп, како носител на
сите работи и активности кои се однесуваат на
целокупното функционирање на зимската
служба.
Преку својот надзорен орган ја следи
реализацијата на Програмата и издава налози
за работата.
Согласно Законот за јавни набавки се
одредува претпријатие кое ќе ја спроведува
Оперативната Програма и остварува соработка
со сите други субјекти во Општината
задолжени за спроведување на Програмата за
зимска служба.
Функционирањето
служба
се
остварува
организациска поставеност:

на
со

зимската
следната

бр.12 од 30.10.2015 година
-со специјални машини,опрема и работна рака
врши посипување на индустриска сол за
отстранување
на
подмрзнатица
од
коловозните површини;
-возилата, машините и другата
потребна механизација ја доведуваат во
исправна состојба за дејствување во зимски
услови и истата во текот на траењето на
зимската сезона ја чува на плацот на
претпријатието или определените пунктови
како би можела при укажана потреба
навремено да биди ставена во функција.
-води целосна документација за
работата на Зимската служба;
-доставува до нарачателот распоред
на лица за дежурство, со податоци за
работната рака и механизација;
-секојдневно и редовно го информира
нарачателот за работата на Зимската служба,
како и надзорниот орган;
-ги прима и секојдневно ги доставува
до ЦИТ извештаите и прогнозите за
временските
услови,
нарачателот
и
Министерството за внатрешни работи;
-секојдневно изготвува извештај за
извршените работи од смената во Зимската
служба, во соработка со раководителот на
смената;
-врши редовно и тековно одржување
на возилата и специјалните машини како и на
другата механизација;
-организира редовно дежурство со
потребна опрема и алат, резерви делови и
стручен кадар за обезбедување исправноста
на механизацијата и дејствување на Зимската
служба;
-За сезоната 2015/2016 година се
обезбедуваат следните материјали:

3.1.Претпријатие на кое ќе му бидат
отстапени работите

-набавка на песок (ризла-2 )---------------400 м3
-набавка на индустриска сол--------------- 150 Т

Претпријатието на кое ќе му бидат
отстапени работите, формира тело за
организирање и раководење на Зимската
служба. Телото ја следи реализацијата на оваа
Програма, работата на пунктот и заедно со
Стручната служба одлучува за преземање
потребни активности предизвикани од
времените неприлики.

Наведените материјали ги набавува и
се складираат во плацот на претпријатието на
кое му е отстапена работата. Нивната употреба
во зимските услови при температури на
мрзнење,ќе биде како мешавина до 3:1
(гранулиран песок и сол), заради посипување
на нагорни и критични места.
3.2.Советот на општина Прилеп,со
стручните служби:

Претпријатието ги има следните
задолженија:
-организира непрекинато дежурство
преку целиот зимски период, во текот на сите
24 часа ( освен во случаи кога надзорниот
орган наложи редуцирање или престанување
на дежурствата ) .

-ја
усвојува
оваа
оперативна
Програма;
-го контролира извршувањето на оваа
Програма;
3.3.Единицата на Локална самоуправа
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-ја координира активноста на сите
задолжени субјекти во извршувањето на
задачите од Програмата;
-преку
средствата
за
јавно
информирање, информира за работата на
Зимската служба и обврските на учесниците.
3.4.Надзорен орган
Надзорниот орган го определува
носителот на работите со решение со кое ги
определува
работните
задачи
при
реализацијата на Програмата за организирање
и функционирање на Зимската служба на
подрачјето на општина Прилеп за сезоната
2015/2016 година.

бр.12 од 30.10.2015 година
3.6.2. Надлежниот општински орган за
комунални работи се грижи за спроведување
на Одлуката за одржување за комунален ред
на подрачјето на Општината Прилеп, во делот
за отстранување на снегот и мразот, преку
инспекциските служби.
3.6.3.
Репбуличкиот
хидрометеоролошки
завод
доставува
извештаи и прогнози ( дневни, тродневни,
неделни и месечни) , за временските услови
до: Општината Прилеп, Претпријатието на кое
му е доверена работата, ЦИТ на Прилеп,
Стручна служба и надзорот.
3.7. Претпријатија, заедници и граѓани

Надзорниот орган ги врши следните
работи:
1.Ја следи работата на извршителот на
работите и за тоа изготвува комплетна
техничка документација;
2.Координира со органите и телата на
Советот на општина Прилеп, со Центарот за
справување со кризи, Министерството за
внатрешни работи и други учесници,
претпријатија, заедници и граѓани ;
3.Дава
налог
за
работа
на
претпријатието на кое му се отстапени
работите.
4.Ја следи временската ситуација и
одлучува за отпочнување ; редуцирање или
укинување на дежурствата на механизацијата
и работниците , за што благовремено
(најкасно во рок од 12 часа) го известува
претпријатието на кое му е отстапена
работата.
5. Врши и други работи и работни
задачи во врска со реализацијата на
Програмата.
3.5. Регионален центар за управување
со кризи
Регионалниот Центар за управување
со кризи не е непосредно вклучен во работата
на Зимската служба, меѓутоа Центарот
посредно ќе ја следи работата на Службата
преку благовремено примање и пренесување
на информации.
3.6.Други учесници
3.6.1. Министерството за внатрешни
работи-сообраќајната полиција го контролира
и регулираа сообраќајот во новонастанатите
состојби на сообраќајниците и патиштата и
секогаш ќе биде непосредна врска со сите
задолжени
субјекти,
ги
отстранува
паркираните возила како би се овозможило
чистење на сообраќајнците.

3.7.1.
ЈКП,,Комуналец,,ПрилепРЕ,,Комунална
Хигиена,,
ги
превзема
потребните мерки за отстранување на снегот и
мразот:
-Отворање на пешачки премини;
-Отворање на пешачки патеки по
тротоарите и плочниците;
-Чистење на снегот од ивиците на
коловозите за нормално функционирање на
сливниците;
-Целосно чистење на мостовите;
-Чистење и празнење на уличните
корпи;
3.7.2.Електродистрибуција-Прилеп ги
презема потребните мерки за чистење на
снегот од надворешните електроинсталации.
3.7.3.Автобуска
станица
Прилеп,
презема мерки за отстранување на снегот и
мразот од автобуската станица и незино
оспособување за користење.
3.7.4.АД,,Македонски
телекомуникации,,-Скопје,
ги
презема
потребните мерки за чистење на снегот од
надвозните
ТТ
уреди,инсталациите
и
телефонските говорници.
3.7.5.Претпријатијата и заедниците
чии отворени објекти и простории се користат
од
страна
на
граѓаните(пазаришта,гробишта,железнички
премини, ранжирани станици, бензиски пумпи
и слични објекти), преземаат брзи и ефикасни
мерки за отстранување на снегот и
подмразнатиците од овие објекти и
простории.
3.7.6.Претпријатијата, заедниците и
граѓаните-сопственици, односно корисници на
деловни згради и деловни простории
(стоковни куќи, дуќани, продавници и
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сл.објекти), преземаат мерки за чистење на
снегот од подмразнатицата пред овие објекти.
3.7.7.Граѓаните го чистат снегот и
подмразнатицата од тротоарите, патеките и
приодите пред своите станбени згради.
3.7.8.Исто така, граѓаните го чистат
снегот од крововите и терасите, при што водат
сметка за безбедноста на минувачите,
надворешните инсталации и сообраќајот.
Исчистениот снег се собира пред зградите и
притоа се обезбедува непречен сообраќај.
3.7.9.Сечењето, отстранувањето на
гранки и дрва го врши ЈП ,,Комуналец,, Прилеп.

1.
2.
3.

бр.12 од 30.10.2015 година
3.7.10.За сите оние кои нема да ги
извршуваат потребните работи ќе се постапува
според одлуката за комунален ред.

4. ПРЕГЛЕД ЗА ПРИОРИТЕТНО ЧИСТЕЊЕ И
ПОСИПУВАЊЕ НА СООБРАЌАЈНИЦИТЕ УЛИЦИТЕ
4.1.Сообраќајниците по кои се одвива
сообраќајот, витални сообраќајници, критични
точки и пристапи (од сообраќајниците до
објектот), до објектите чие функционирање е
од витално значење за градот.
4.1.1.УЛИЦИ (ПРВ приоритет)
должина од 42.000 м.

,,Александар Македонски,,-од таблата на влезот од Плетвар, до
таблата на излезот од градот кај ,,Црн Бор,,
,,11-ти
Октомври,,-од
ОУ,,Г.Делчев,,(кружен
тек)по
,,Јоска
Јорданоски,,до Бул.,,Гоце Делчев,,.
,,Ген.Васко Карангелески,, од Бул.,,Г.Делчев,, до влез во бензиска
Касарни

4.

Бул.,,Г.Делчев,, од СО Прилеп до Железничка станица

5.

,,Л.Котески,, од рампата на железничи премин до таблата на излез од
градот кај Мермерен Комбинат
,,Прилепски Бранители,, (стара ,,Ѓ.Петров,,) од Бул.,,Г.Делчев,, до
,,О.Чопела,, во Варош.
,,О.Чопела,,низ Варош до таблата на излезот од градот

6.
7.
8.
9.

,,Сотка Ѓорѓиоски,, од Бул.,,Г.Делчев,, по ,,К.Јосифоски,,
,,А.Македонски,,
,,Цар Самоил,, од ,,А.Македонски,, до пресекот со М- 5

10.

,,М.Ацев,, од ,,А.Македонски,, до ,,Ѓ.Димитров,,

11.

,,Т.Тарцан,, од ,,М.Ацев,, до ,,11-ти Октомври,,

12.

,,Д.Нареднико,, од Бул.,,Г.Делчев,, до ,,А.Македонски,,

13.
14.

,,Кеј 9-ти Септември,, од нас.,,Ѓогдере,, (тесниот
ул.,,Д.Нареднико,,
,,Кеј 1-ви Мај,, од ,,Ј.Јорданоски,, до ,,С.Ѓорѓиоски,,

15.

,,Ј.Јорданоски,, од ,,11-ти Октомври,, до ,,С.Китаноски,,

16.

,,Борка Талески,, од ,,Методија Патчев,, до ,,В.Циривири,,

17.

,,М.Шаторов Шарло,, од ул.,,Битолска,, до ,,Кеј 1-ви Мај,,

18.

,,Браќа Миладиновци,, од Бул.,,Г.Делчев,, околу нас. ,,Точила,, до
нас.,,Точила-2,,

19.

мост)

со

вкупна

4.500
м.
950
м.
1800
м.
1700
м.
1750
м.
1500
м.
1500
м.

до

до

,,Архиепископ Доситеј,, од ,,М.Козар,, до Бензиска пумпа кај

550 м.
1100
м.
600
м.
450
м.
500
м.
1550
м.
1100
м.
950
м.
1300
м.
250
м.
1350
м.
1100
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20.

железничка станица
,,Егејска,, од ,,Прилепски Бранители,, до Бул.,,Г.Делчев,,

21.

,,Кузман Јосифоски,, од ,,Егејска,, до Бул.,,Г.Делчев,,

22.

,,Самоилова,, од ,,Браќа Миладиновци,, до ,,Прилепски Бранители,,

23.

,,М.Козар,, од ,,Прилепски Бранители,, по,,К.Мисирков,, до
,,Ген.В.Карангелески,,
,,Трајко Николоски,, од ,,А.Македонски,, до Бул.,,Г. Делчев,,
Обиколен пат од Бул.,,Г.Делчев,, према Млекара до ул.,,Орде
Чопела,,

м.
1100
м.
500
м.
700м.

24.
25.

26.

,,Ѓ.Петров,, од ,,Октомвриска,, до ,, А.Македонски,,

27.

,,Борка Утот,, од ,,К.Јосифоски,, до ,,Д.Нареднико,,

28.
29.

,,Октомвриска,, од Кружен тек до ,,5-та Прилепска Бригада,,
,,Партизанска,, од ,,Прилепски Бранители,, до ,,Петар Ацев,,

30.

,,Петар Ацев,, (стара ,,Београдска,,) од ,,Партизанска,, до ,, Тризла,,

31.

,,Тризла,, од ,, Прилепски Бранители,, до Дабничка Река

32.

,,5-та Прилепска Бригада,, од ,,Октомвриска,, до ,,А.Македонски,,

33.

,,11-ти Октомври,, од ,,Тризла,, до ,,М.Козар,,

34.

,,Бидимаш,, од ,,Д.Нареднико,, до рампата на железничка линија

35.

,,Х.Ккарпош,,од спој со ,,Б.Ламески,,по,,Републиканска,, до ,,Кеј 1-ви
Мај,,
,,Браќа Ламески,, од Бул.,,Г.Делчев,, до ,,Кеј 1-ви Мај,,
,,Бранко Секулоски-Бељата,,(стара,, Кеј 4-ти Јули,,) од ,,Генерал Васко
Карангелески,, до ,,Ј.Јорданоски,,
,,Вера Циривири,, од ,,Б.Талески,, до ,,Методија Патчев,,

900 м.
1200м.
2300
м.
250
м.
250
м.
700 м.
450
м.
200
м.
1350
м.
750
м.
450
м.
700 м.

36.
37.
38.
39.

40.
41.

42.

,,Февруарски поход,, со ,,Борка Спиркоски,, по ,,Кеј 19-ти Септември,,
до ,,Ј.Јорданоски,,
,,М.Камен,, од ,,Ѓ.Димитров,,(кружен тек) по ,,3-ти Ноември,, до
,,М.Патчев,,
,,М.Патчев,, од ,,3-ти Ноември,, по ,,Истарска,, до ,,3-ти Ноември,,

,,Ѓ.Димитров,, од кружен тек до ,,Б.Талески,,
В К У П Н О:

300 м.
350 м.
850 м.
1050
м.
1100
м.
650м.
350
м.
1000
м.
42000
м.
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4.1.2.УЛИЦИ (ВТОР приоритет) сообраќајници од поголемо значење за населението со вкупна должина
17100 м.
1.

,,Мирче Ацев,, од ,,Александар Македонски,, до ,,Кеј 9-ти Септември,,

2.

,,Трајко Тарцан,, од ,,М.Ацев,, кај ОУ,,Кочо Рацин,, по ,,Блаже Николоски,, до
,,Борка Талески,,
,,Мариовска,, од ,,В.Циривири,, до ,,М.Ацев,,
,,Пенка Котеска,, од ,,Борка Талески,, до ,,3-ти Ноември,,
,,3-ти Ноември,, од ,,Пенка Котеска,, до ,,Круме Беќар,, по ,,Круме Беќар,, до
,,Ѓ.Димитров,,
,,Бистра,, и ,,Осоговска,, -Сточно Пазариште
,,Битолска,, од ,,Цар Самоил,, до ,,Б.Талески,,
,,Ц.Коњарец,, од ,,Битолска,, до ,,Македонска,,
,,Македонска, од ,,Ц.Коњарец,, до ,,Јордан Грабулоски,,(стара ,,Динара,,)

300 м.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

400 м.
250 м.
550 м.
650 м.
1000 м.
400 м.
950 м.
300 м.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

,,Блаже Иваноски,, од ,,Цар Самоил,, по ,,Јордан Грабулоски,, до
,,Македонска,,
,,Цане Кузманоски,, од Сала ,,Македонија,, до Пивара
,,Андон Слабејко,, од ,,Д.Нареднико,, до Железничкиот мост
,,Борка Стеваноски,, од ,,А.Слабејко,, до ,,Бидимаш,,
,,Р.Секирчанец,, од Бул.,,Г.Делчев,, до ,,Егејска,,
,,Ладо Лапецот,, од ,,Егејска,, до ,,Браќа Миладиновци,,
,,К.Јосифоски,, од ,,Егејска,, до Интернат
,,К.Волнароски,, од ,,Партизанска,, до ,,Ц.Мавровски,,под Кули
,,Козјак,, од ,,Прилепски Бранители,, до ,,Мукос,,
,,11-ти Октомври,, од ,,Ј.Јорданоски,, до ,,Ген.В Карангелески,,
,,Крушевска,, од ,, Ген.Васко Карангелески,, до ,,Бранко Секулоски-Бељата,,

21.
22.

,,Киро К.-Платник,, од ,,Крушевска,, до ,,Наум Н.Борче,,
,,Наум.Н.Борче,, од ,,Киро К.Платник,, до ,,Бранко Секулоски Бељата,,

23.
24.

,,Гемиџиска,, од ,,Јоска Јорданоски,, до ,,Февруарски Поход,,
,,Петар Поп Арсов, од ,,ѓ.Димитров,,по ,,К.Пејчиновиќ,, и,,Нада Циривири,,
до ,,Т.Тарцан,,
,,Радовишка,, од ,,Октомвриска,, до ,,3-ти Ноември,,
,,Пчиња,, од ,,Радовишка,, до ,,Ј.Х.Џинот,,
,,С.Китаноски,, од ,,Ј.Јорданоски,, до ,,Бл.Спиркоски,,
,,Бл.Спиркоски,, од ,,С.Китаноски,, до ,,Фебр.Поход,,
,,Кеј 19-ти Септември,, од ,,Б.Спиркоски,,до ,,Ген.Васко Карангелески,,

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

,,Д.Антулески,, од,,О.Чопела,, до ,,П.Тошев,,
,,Б.Лопач,, од ,,О.Чопела,, до Ман.,,Св.А.Михаил,,
,,Г.Димитриоски,, по ,,Г.Јанкулоски,,до Бугарски бараки
,,Љубе Грујоски,, од,,Л.Котески,, до пат за затворот
,,2-ри Август,, од ,,Ѓ.Димитров,, до крај на асфалт
,,П.Брашнаров,, од ,,С.Китаноски,, до ,,Кеј 19-ти Септември,,
,,Д.Груев,, од ,,Мукос,, до ,,Прилепски Бранители,,
В К У П Н О

5.ПРЕГЛЕД НА ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШТА КОИ ЌЕСЕ ЧИСТАТ И ПОСИПУВААТ
УКАЖАНА ПОТРЕБА И БАРАЊЕ НА НАРАЧАТЕЛОТ
1.
2.
3.

Општински пат Л6001955 02 ( врска со А3 - нм. Лопатица )
Општински пат Л6001955 01 ( врска со А3 - нм.Чепигово )
Општински пат Л6001955 05 ( врска Р1101 - нм. Загорани )

650 м.
700 м.
650 м.
450 м.
350 м.
500 м.
500 м.
500 м.
250 м.
400 м.
350 м.
300 м.
150 м.
250 м.
550 м.
450 м.
300 м.
350 м.
200 м.
350 м.
600 м.
950 м.
350 м.
450 м.
350 м.
450 м.
150 м.
17100м
ПО

15500м
5000м
4500м
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бр.12 од 30.10.2015 година

4.
5.

Општински пат Л6001955 06 ( врска Л600195 05 - врска со Р2339 )
Општински пат Л6001955 07 дел (врска Р1101 - нм. Шелеверци )

1500м
3700м

6.

Општински пат Л6001955 09 ( Кадино село врска а Р2339 -Мало Коњари
врска со Р1306 )

4000м

7.
8.
9.

Општински пат Л6001955 10 ( врска Р1303 - нм. Големо Коњари )
Општински пат Л6001955 11 ( врска со Р1303 - нм. Мажучиште )
Општински пат Л6001955 15 ( врска со Р1107 - нм. Штавица )

500м
500м
1000м

10.
11.

Општински пат Л6001955 16 дел ( врска со Р1107 - нм. Бонче )
Општински пат Л6001955 17 ( врска со Р1107 – нм. Чаниште )

12
13.
14.
15.
16.
17.

Општински пат Л6001955 21 ( врска со П1107 – нм. Манастир )
Општински пат Л6001955 25 Прилеп – нм. Селце )
Општински пат Л6001955 26 (врска со Л6001955 25–мн.Св.Димитрија )
Општински пат Л6001955 28 дел ( врска со А1 - нм. Лениште )
Општински пат Л6001955 29 дел ( врска А1 – нм. Оревоец )
Општински пат Л6001955 36 (врска Р1303– ман.Св.Богородица – Трескавец)

18.

Пат за КПУ Затвор Прилеп (врска ул.Леце Котески – КПУ Затвор Прилеп)
ВКУПНО

НАПОМЕНА: СЕ ЧИСТАТ СО ВОЗИЛО СО ПЛУГ
Со посебен налог од нарачателот
преку надзорниот орган, ќе се подигнува
снегот и мразот од Старата чаршија и
Бул.,,Гоце Делчев,, во Прилеп.
Чистењето на сообраќајниците и
општинските патишта кои не се предвидени со
Оперативната програма ќе се врши само во
исклучителни случаеви и со посебен налог од
нарачателот.
Оперативната програма влегува во
сила осмиот ден од денот на објавување во
’’Службен гласник на Општина Прилеп’’.
Број 25 – 2386/5
30.10.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина 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 -ИНФОРМАЦИЈА ЗА
БЕЗБЕДНОСНАТА СОСТОЈБА НА ПОДРАЧЈЕТО
НА ПС ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ-ПРИЛЕП, ВО
ТЕКОТ НА ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ
ОД 2015 ГОДИНА

3000м
12000м
3000м
1500м
2500м
1500м
3000м
80000м
1000 м
71700м

1. Одлуката за усвојување на ИзвештајотИнформација за безбедносната состојба на
подрачјето на ПС од општа надлежностПрилеп, во текот на првото полугодие од 2015
година, се објавува во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 2388/5
30.10.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1, точка 13 в.в.
точка 15 од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на Република Македонија"
бр. 5/2002), член 25 од Законот за полицијата
("Службен весник на Република Македонија"
бр.114/06, бр.6/09, бр.145/12, бр.41/14,
бр.33/15) и член 26 став 1 точка 36 од Статутот
на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина
Прилеп"бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008), Советот на Општина Прилеп на
седницата, одржана на ден 30.10.2015 година,
донесе:
О Д Л У К А
за усвојување на Извештајот-Информација за
безбедносната состојба на подрачјето на ПС
од Општа надлежност-Прилеп, во текот на
првото полугодие од 2015 година
член 1
Се усвојува Извештајот-Информација за
безбедносната состојба на подрачјето на ПС
од Општа надлежност-Прилеп, во текот на
првото полугодие од 2015 година.
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член 2
Одлуката да се достави до ПС од Општа
надлежност-Прилеп,
Министерот
за
внатрешни работи, Народниот правобранител,
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 25 – 2386/6
30.10.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина 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 ТРИГОДИШНИОТ ПЛАН И
ПРОГРАМА НА ЈКП,, КОМУНАЛЕЦ’’- ПРИЛЕП
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА ТЕРИТОРИЈАТА НА
ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД 2016-2018 ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на
тригодишниот План и Програма на ЈКП,,
Комуналец’’- Прилеп за управување со отпад
на територијата на Општина Прилеп за период
2016-2018 година, се објавува во "Службен
гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 2388/6
30.10.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на, член 36 став 1 точка 15
од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на Република Македонија"
бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од Законот
за јавните претпријатија ("Службен весник на
Република Македонија" бр.38/96, 6/2002,
40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10,
6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15 и
61/2015) 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 30.10.2015 година,
донесе:
ОДЛУКА
за давање согласност на тригодишниот План и
Програма на ЈКП,, Комуналец’’- Прилеп за
управување со отпад на територијата на
Општина Прилеп за период 2016-2018 година

бр.12 од 30.10.2015 година
член 1
Се дава согласност на тригодишниот
План и Програма на ЈКП,, Комуналец’’- Прилеп
за управување со отпад на територијата на
Општина Прилеп за период 2016-2018 година.
член 2
Одлуката да се достави до ЈКП,,
Комуналец’’- Прилеп, Градоначалникот и
архивата на Општина Прилеп.
член 3
Одлуката влегува во сила, осмиот ден
од денот на објавувањето во ’’Службен
гласник на Општина Прилеп’’.
Број 25 – 2386/7
30.10.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина 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 НА ЈКП,,
КОМУНАЛЕЦ’’- ПРИЛЕП ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО ОТПАД НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА
ПРИЛЕП ЗА 2016 ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност
на Програмата на ЈКП,, Комуналец’’- Прилеп за
управување со отпад на територијата на
Општина Прилеп за 2016 година, се објавува
во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 2388/7
30.10.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на, член 36 став 1 точка 15
од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на Република Македонија"
бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од Законот
за јавните претпријатија ("Службен весник на
Република Македонија" бр.38/96, 6/2002,
40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10,
6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15 и
61/2015) 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 30.10.2015 година,
донесе:
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ОДЛУКА
за давање согласност на Програмата на ЈКП,,
Комуналец’’- Прилеп за управување
со отпад на територијата на Општина Прилеп
за 2016 година
член 1
Се дава согласност на Програмата на
ЈКП,, Комуналец’’- Прилеп за управување со
отпад на територијата на Општина Прилеп за
2016 година.
член 2
Одлуката да се достави до ЈКП,,
Комуналец’’- Прилеп, Градоначалникот и
архивата на Општина Прилеп.
член 3
Одлуката влегува во сила, осмиот ден
од денот на објавувањето во ’’Службен
гласник на Општина Прилеп’’.
Број 25 – 2386/8
30.10.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина 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 НА
ЈКП,,КОМУНАЛЕЦ’’- ПРИЛЕП ЗА ОДРЖУВАЊЕ
НА ЈАВНА ЧИСТОТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП
ЗА 2016 ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на
Програмата на ЈКП,,Комуналец’’- Прилеп за
одржување на јавна чистота на Општина
Прилеп за 2016 година, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 2388/8
30.10.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на, член 36 став 1 точка 15
од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на Република Македонија"
бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од Законот
за јавните претпријатија ("Службен весник на
Република Македонија" бр.38/96, 6/2002,
40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10,
6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15 и
61/2015) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот
на Општина Прилеп ("Службен гласник на

бр.12 од 30.10.2015 година
Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и
11/2008), Советот на Општина Прилеп на
седницата, одржана на 30.10.2015 година,
донесе:
ОДЛУКА
за давање согласност на Програмата на
ЈКП,,Комуналец’’- Прилеп за
одржување на јавна чистота на Општина
Прилеп за 2016 година
член 1
Се дава согласност на Програмата на
ЈКП,,Комуналец’’- Прилеп за одржување на
јавна чистота на Општина Прилеп за 2016
година.
член 2
Одлуката да се достави до ЈКП,,
Комуналец’’- Прилеп, Градоначалникот и
архивата на Општина Прилеп.
член 3
Одлуката влегува во сила, осмиот ден
од денот на објавувањето во ’’Службен
гласник на Општина Прилеп’’.
Број 25 – 2386/9
30.10.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина 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 НА
ЈКП,,КОМУНАЛЕЦ’’- ПРИЛЕП ЗА РАБОТА НА
ГРАДСКИ ГРОБИШТА И КАПЕЛА ЗА 2016 ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на
Програмата на ЈКП,,Комуналец’’- Прилеп за
работа на градски гробишта и капела за 2016
година, се објавува во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 2388/9
30.10.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески
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Врз основа на, член 36 став 1 точка 15
од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на Република Македонија"
бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од Законот
за јавните претпријатија ("Службен весник на
Република Македонија" бр.38/96, 6/2002,
40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10,
6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15 и
61/2015) 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 30.10.2015 година,
донесе:
ОДЛУКА
за давање согласност на Програмата на
ЈКП,,Комуналец’’- Прилеп за работа на градски
гробишта и капела за 2016 година
член 1
Се дава согласност на Програмата на
ЈКП,,Комуналец’’- Прилеп за работа на градски
гробишта и капела за 2016 година.
член 2
Одлуката да се достави до ЈКП,,
Комуналец’’- Прилеп, Градоначалникот и
архивата на Општина Прилеп.
член 3
Одлуката влегува во сила, осмиот ден
од денот на објавувањето во ’’Службен
гласник на Општина Прилеп’’.

Број 25 – 2386/10
30.10.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина 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 НА
ЈКП,,КОМУНАЛЕЦ’’- ПРИЛЕП ЗА ОДРЖУВАЊЕ
И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ, ЗЕЛЕНИЛО, ПАРКШУМИ И РЕКРЕАТИВНИ ПОВРШИНА НА ОПШТИНА
ПРИЛЕП ЗА 2016 ГОДИНА

бр.12 од 30.10.2015 година
1. Одлуката за давање согласност на
Програмата на ЈКП,,Комуналец’’- Прилеп за
одржување и користење на паркови,
зеленило,
парк-шуми
и
рекреативни
површина на Општина Прилеп за 2016 година,
се објавува во "Службен гласник на Општина
Прилеп".
Број 08 - 2388/10
30.10.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на, член 36 став 1 точка 15
од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на Република Македонија"
бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од Законот
за јавните претпријатија ("Службен весник на
Република Македонија" бр.38/96, 6/2002,
40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10,
6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15 и
61/2015) 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 30.10.2015 година,
донесе:
ОДЛУКА
за давање согласност на Програмата на
ЈКП,,Комуналец’’- Прилеп за
одржување и користење на паркови,
зеленило, парк-шуми и рекреативни
површина на Општина Прилеп за 2016 година
член 1
Се дава согласност на Програмата на
ЈКП,,Комуналец’’- Прилеп за одржување и
користење на паркови, зеленило, парк-шуми и
рекреативни површина на Општина Прилеп за
2016 година.
член 2
Одлуката да се достави до ЈКП,,
Комуналец’’- Прилеп, Градоначалникот и
архивата на Општина Прилеп.
член 3
Одлуката влегува во сила, осмиот ден
од денот на објавувањето во ’’Службен
гласник на Општина Прилеп’’.

Број 25 – 2386/11
30.10.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп ("Службен
гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003,
4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на
Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ
НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈОУДГ
,,НАША ИДНИНА ’’ -ПРИЛЕП ЗА 2015/2016 ГОДИНА

бр.12 од 30.10.2015 година
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 ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ЈОУДГ ,,НАША
ИДНИНА ’’ - ПРИЛЕП ЗА 2014/2015 ГОДИНА

1. Одлуката за усвојување на Годишната
Програма за работа на ЈОУДГ ,,Наша иднина ’’ Прилеп за 2015/2016 година, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".

1. Одлуката за усвојување на
Извештај за работа на ЈОУДГ ,,Наша иднина ’’ Прилеп за 2014/2015 година, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2388/11
30.10.2015 година
Прилеп

Број 08 - 2388/12
30.10.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 в.в
точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на Република Македонија”
бр. 5/2002), член 116 став 1 алинеа 2 од
Законот за заштита на децата (Сл.весник на
Република Македонија бр.23/13; бр.12/14,
бр.44/14, бр.144/14, бр.10/15 и бр.150/15) и
член 26 став 1 точка 30од 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 30.10.2015 година, донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Годишната Програма за
работа на ЈОУДГ ,,Наша иднина ’’ -Прилеп за
2015/2016 година
член 1
Се усвојува Годишната Програма за
работа на ЈОУДГ ,,Наша иднина ’’ -Прилеп за
2015/2016 година.
член 2
Одлуката да се достави до ЈОУДГ ,,Наша
иднина ’’-Прилеп, Градоначалникот и архивата
на Општина Прилеп.
член 3
Одлуката влегува во сила, осмиот ден
од денот на објавувањето во ’’Службен
гласник на Општина Прилеп’’.
Број 25 – 2386/12
30.10.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 в.в
точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на Република Македонија”
бр. 5/2002), член 116 став 1 алинеа 2 од
Законот за заштита на децата (Сл.весник на
Република Македонија бр.23/13; бр.12/14,
бр.44/14, бр.144/14, бр.10/15 и бр.150/15) 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 30.10.2015 година, донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Извештај за работа на ЈОУДГ
,,Наша иднина ’’ –Прилеп
за 2014/2015 година

член 1
Се усвојува Извештај за работа на ЈОУДГ
,,Наша иднина ’’ –Прилеп за 2014/2015 година.
член 2
Одлуката да се достави до ЈОУДГ ,,Наша
иднина ’’-Прилеп, Градоначалникот и архивата
на Општина Прилеп.
член 3
Одлуката влегува во сила, осмиот ден
од денот на објавувањето во ’’Службен
гласник на Општина Прилеп’’.
Број 25 – 2386/13
30.10.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48
став 1 од Статутот на Општина Прилеп
("Службен гласник на Општина Прилеп"
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот
на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ
НА НАУЧНО НАСТАВНИ - ЕКСКУРЗИИ ВО УЧЕБНАТА
2015/2016 ГОДИНА НА ООУ "СТРАШО ПИНЏУР’’-С.
МАЛО КОЊАРИ-ПРИЛЕП ЗА III (ТРЕТО)
ОДДЕЛЕНИЕ, VI (ШЕСТО), IX (ДЕВЕТТО) ОДДЕЛЕНИЕ

1. Одлуката за давање согласност на
Програмата за изведување на научно наставни
- екскурзии во учебната 2015/2016 година на
ООУ "Страшо Пинџур’’-с. Мало КоњариПрилеп за III (трето) одделение, VI (шесто), IX
(деветто) одделение, се објавува во "Службен
гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 2388/13
30.10.2015 година
Прилеп

бр.12 од 30.10.2015 година
- Програма за изведување на еднодневна
наставно-научна екскурзија за III одделение
деветтолетка;
- Програма за изведување на
дводневна наставно-научна екскурзија за
VI (шесто) одделение деветтолетка;
- Програма за изведување на
тридневна наставно-научна екскурзија за IX
(деветто) одделение деветтолетка;
член 2
Одлуката да се достави до ООУ
“Страшо Пинџур’’-с. Мало Коњари-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 25 – 2386/14
30.10.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
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 30.10.2015
година, донесе:

О Д Л У К А
за давање согласност на Програмата за
изведување на научно наставни - екскурзии
во учебната 2015/2016 година ООУ “Страшо
Пинџур’’-с. Мало Коњари-Прилеп,
за III (трето) одделение, VI (шесто), IX
(деветто) одделение
Член 1
Се дава согласност на Програмата за
изведување на научно наставни - екскурзии во
учебната 2015/2016 година на ООУ “Страшо
Пинџур’’-с. Мало Коњари-Прилеп, за III (трето)
одделение, VI (шесто), IX (деветто) одделение
и тоа:

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 ИЗВЕДУВАЊЕ НА
НАУЧНО НАСТАВНИ - ЕКСКУРЗИИ
ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА НА ООУ
"КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ’’- ПРИЛЕП ЗА III (ТРЕТО)
ОДДЕЛЕНИЕ, VI (ШЕСТО), IX (ДЕВЕТТО)
ОДДЕЛЕНИЕ

1. Одлуката за давање согласност на
Програмата за изведување на научно наставни
- екскурзии во учебната 2015/2016 година на
ООУ "Климент Охридски’’-Прилеп за III (трето)
одделение, VI (шесто), IX (деветто) одделение,
се објавува во "Службен гласник на Општина
Прилеп".

Број 08 - 2388/14
30.10.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески
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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 30.10.2015 година,
донесе:
О Д Л У К А
за давање согласност на Програмата за
изведување на научно наставни
- екскурзии во учебната 2015/2016 година
ООУ “Климент Охридски’’-Прилеп,
за III (трето) одделение, VI (шесто), IX
(деветто) одделение

Член 1
Се дава согласност на Програмата за
изведување на научно наставни - екскурзии во
учебната 2015/2016 година на ООУ “Климент
Охридски’’-Прилеп, за III (трето) одделение, VI
(шесто), IX (деветто) одделение и тоа:
- Програма за изведување на
еднодневна наставно-научна екскурзија за III
одделение деветтолетка;
- Програма за изведување на дводневна
наставно-научна екскурзија за
VI (шесто) одделение деветтолетка;
- Програма за изведување на
тридневна наставно-научна екскурзија за IX
(деветто) одделение деветтолетка;
член 2
Одлуката да се достави до ООУ “Климент
Охридски’’-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 25 – 2386/15
30.10.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

бр.12 од 30.10.2015 година
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 ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
НАСТАВА ВО ПРИРОДА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД В
ОДДЕЛЕНИЕ ВО ДЕВЕТГОДИШНО ОСНОВНО
ОБРАЗОВАНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА
НА ООУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ’’-ПРИЛЕП

1. Одлуката за давање согласност на
Програма за реализација на настава
во
природа за учениците од В одделение во
деветгодишно основно образование во
учебната 2015/2016 година на ООУ "Климент
Охридски’’-Прилеп, се објавува во "Службен
гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2388/15
30.10.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
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 30.10.2015 година,
донесе:
О Д Л У К А
за давање согласност на Програмата за
реализација на настава во природа за
учениците од V одделениe во деветгодишно
основно образование, во учебната 2015/2016
година на ООУ “Климент Охридски’’-Прилеп
Член 1
Се дава согласност на Програмата за
реализација на настава во природа за
учениците од V (петто) одделение во
деветгодишно основно образование, во
учебната 2015/2016 година на ООУ “Климент
Охридски’’-Прилеп.
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член 2
Одлуката да се достави до ООУ
“Климент
Охридски’’-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 25 – 2386/16
30.10.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина 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 СОУ ,,РИСТЕ РИСТЕСКИ РИЧКО’’ПРИЛЕП ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРАЛЕЛКИ
СО ПОМАЛ БРОЈ УЧЕНИЦИ, ВО УЧЕБНАТА
2015/2016 ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на
СОУ,,Ристе Ристески Ричко’’-Прилеп за
формирање паралелки со помал број ученици,
во учебната 2015/2016 година, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 2388/16
30.10.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 28 став 3 од Законот
за средното образование (Службен весник на
Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996,
34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003,
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006,
30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010,
116/2010,
156/2010,
18/2011,
42/2011,
51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014,
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015 и
145/2015), член 36 став 1 точка 15 од Законот
за локалната самоуправа (“Службен весник на
РМ” 5/2002) и член 26 став 1 точка 11 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 30.10.2015 година,
донесе:

бр.12 од 30.10.2015 година
ОДЛУКА
за давање согласност СОУ „ Ристе Ристески
Ричко’’- Прилеп за формирање паралелка со
помал број ученици
член 1
Се дава согласност на СОУ„Ристе
Ристески
Ричко’’-Прилеп
да
формира
паралелки со помал број ученици, во учебната
2015/2016 година и тоа:
-една
паралелка,
прва
година,
образовен профил електротехничар за
компјутерска техника и автоматика од
електротехничка струка (на македонски
наставен јазик) со 19 ученици;
-една
паралелка,
прва
година,
образовен
профил
машински
инжинер/машинско-енергетски техничар од
машинска струка (на македонски наставен
јазик) со 23 ученици;
член 2
Одлуката да се достави до СОУ „Ристе
Ристески Ричко’’-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 25 – 2386/17
30.10.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина 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 СОУ ГИМНАЗИЈА,,МИРЧЕ АЦЕВ’’ПРИЛЕП ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРАЛЕЛКИ СО ПОМАЛ
БРОЈ УЧЕНИЦИ, ВО УЧЕБНАТА 2015/2016
ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на
СОУ Гимназија,,Мирче Ацев’’-Прилеп за
формирање паралелки со помал број ученици,
во учебната 2015/2016 година, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 2388/17
30.10.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески
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Врз основа на член 28 став 3 од Законот
за средното образование (Службен весник на
Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996,
34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003,
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006,
30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010,
116/2010,
156/2010,
18/2011,
42/2011,
51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014,
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015 и
145/2015), член 36 став 1 точка 15 од Законот
за локалната самоуправа (“Службен весник на
РМ” 5/2002) и член 26 став 1 точка 11 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 30.10.2015 година,
донесе:
ОДЛУКА
за давање согласност СОУ Гимназија „ Мирче
Ацев’’- Прилеп за формирање паралелка со
помал број ученици
член 1
Се дава согласност на СОУ Гимназија
„Мирче Ацев’’-Прилеп да формира паралелки
со помал број ученици, во учебната 2015/2016
година и тоа:
-една
паралелка,
прва
година,
експериментална програма за фудбал (на
македонски наставен јазик) со 23 ученици.
-една
паралелка,
прва
година,
гимназиско образование (на македонски
наставен јазик) со 19 ученици.
-една
паралелка,
прва
година,
гимназиско образование (на македонски
наставен јазик) со 19 ученици.
член 2
Одлуката да се достави до СОУ
Гимназија
„Мирче
Ацев’’-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 25 – 2386/18
30.10.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина 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:

бр.12 од 30.10.2015 година
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА СОУ,,ОРДЕ ЧОПЕЛА’’-ПРИЛЕП
ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРАЛЕЛКИ СО ПОМАЛ БРОЈ
УЧЕНИЦИ, ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на
СОУ,,Орде Чопела’’-Прилеп за формирање
паралелки со помал број ученици, во учебната
2015/2016 година, се објавува во "Службен
гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 2388/18
30.10.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 28 став 3 од Законот
за средното образование (Службен весник на
Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996,
34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003,
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006,
30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010,
116/2010,
156/2010,
18/2011,
42/2011,
51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014,
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015 и
145/2015), член 36 став 1 точка 15 од Законот
за локалната самоуправа (“Службен весник на
РМ” 5/2002) и член 26 став 1 точка 11 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 30.10.2015 година,
донесе:
ОДЛУКА
за давање согласност СОУ „ Орде Чопела’’Прилеп за формирање паралелка со помал
број ученици
член 1
Се дава согласност на СОУ „ Орде
Чопела’’- Прилеп да формира паралелки со
помал број ученици, во учебната 2015/2016
година и тоа:
-една
паралелка,
прва
година,
образовен профил прехранбен техничар од
хемиско-технолошка струка (на македонски
наставен јазик) со 11 ученици;
-една
паралелка,
прва
година,
образовен профил техничар нутриционист од
хемиско-технолошка струка (на македонски
наставен јазик) со 16 ученици;
-една
паралелка,
прва
година,
образовен профил техничар за општа оптика
од струкатa лични услуги (на македонски
наставен јазик) со 20 ученици.
-една
паралелка,
прва
година,
образовен профил геодетски техничар од
градежно-геодетска струка (на македонски
наставен јазик) со 14 ученици.
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-една
паралелка,
прва
година,
образовен профил ветеринарен техничар од
земјоделско-ветеринарна
струка
(на
македонски наставен јазик) со 18 ученици.
-една
паралелка,
прва
година,
образовен
профил
техничар
за
хортикултура/техничар за агроменаџмент од
замјоделско-ветеринарна
струка
(на
македонски наставен јазик) со 22 ученици.
член 2
Одлуката да се достави до СОУ „ Орде
Чопела’’- 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 25 – 2386/19
30.10.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина 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 СОУ,,ЃОРЧЕ ПЕТРОВ’’-ПРИЛЕП
ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРАЛЕЛКИ СО
ПОМАЛ БРОЈ УЧЕНИЦИ, ВО УЧЕБНАТА 2015/2016
ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на
СОУ,,Ѓорче Петров’’-Прилеп за формирање
паралелки со помал број ученици, во учебната
2015/2016 година, се објавува во "Службен
гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 2388/19
30.10.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 28 став 3 од
Законот за средното образование (Службен
весник на Република Македонија” бр.
44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999,
29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005,
113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007,
81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010,
156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012,
100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014,
135/2014, 10/2015, 98/2015 и 145/2015), член
36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа (“Службен весник на РМ”
5/2002) и член 26 став 1 точка 11 од Статутот

бр.12 од 30.10.2015 година
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 30.10.2015 година,
донесе:
ОДЛУКА
за давање согласност СОУ „Ѓорче Петров” Прилеп за формирање паралелка со помал
број ученици
член 1
Се дава согласност на СОУ „Ѓорче
Петров” - Прилеп да формира паралелки со
помал број ученици, во учебната 2015/2016
година и тоа:
-една
паралелка,
прва
година,
образовен профил козметички техничар од
струката лични услуги (на македонски
наставен јазик) со 19 ученици;
-една
паралелка,
прва
година,
образовен профил конфекциски техничар од
текстилно-кожарска струка (на македонски
наставен јазик) со 13 ученици;
-една паралелка, прва година, образовен
профил техничар за мебел и ентериер од
шумарско-дрвопреработувачката струка (на
македонски наставен јазик) со 13 ученици;
-една
паралелка,
прва
година,
образовен
профил
геолошки-рударски
техничср
од
геолошко-рударска
и
металуршка струка, (на македонски наставен
јазик) со 13 ученици.
член 2
Одлуката да се достави до СОУ „Ѓорче
Петров” - 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 25 – 2386/20
30.10.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина 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 СОЕПТУ,,КУЗМАН ЈОСИФОСКИПИТУ’’-ПРИЛЕП ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРАЛЕЛКИ СО
ПОМАЛ БРОЈ УЧЕНИЦИ, ВО УЧЕБНАТА 2015/2016
ГОДИНА
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1. Одлуката за давање согласност на
СОЕПТУ,,Кузман Јосифоски-Питу’’-Прилеп за
формирање паралелки со помал број ученици,
во учебната 2015/2016 година, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 2388/20
30.10.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 28 став 3 од Законот
за средното образование (Службен весник на
Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996,
34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003,
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006,
30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010,
116/2010,
156/2010,
18/2011,
42/2011,
51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014,
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015 и
145/2015), член 36 став 1 точка 15 од Законот
за локалната самоуправа (“Службен весник на
РМ” 5/2002) и член 26 став 1 точка 11 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 30.10.2015 година,
донесе:
ОДЛУКА
за давање согласност СОУ ,,Кузман Јосифоски
Питу’’- Прилеп за формирање паралелка со
помал број ученици
член 1
Се дава согласност на СОУ ,,Кузман
Јосифоски Питу’’- Прилеп да формира
паралелки со помал број ученици, во учебната
2015/2016 година и тоа:
-една
паралелка,
прва
година,
образовен профил деловен секретар од
економско-правна и трговска струка (на
македонски наставен јазик) со 14 ученици;
-една
паралелка,
прва
година,
образовен профил техничар за трговија и
маркетинг од економско-правна и трговска
струка (на македонски наставен јазик) со 10
ученици;
-една
паралелка,
прва
година,
образовен профил правен техничар од
економско-правна и трговска струка (на
македонски наставен јазик) со 22 ученици;
-една
паралелка,
прва
година,
образовен профил банкарски техничар од
економско –правна и трговска струка(на
македонски наставен јазик) со 14 ученици;
-една
паралелка,
прва
година,
образовен профил економски техничар од

бр.12 од 30.10.2015 година
економско-правна и трговска струка, со 21
ученици;
-една
паралелка,
прва
година,
образовен профил економски техничар од
економско-правна и трговска струка, со 21
ученици;
член 2
Одлуката да се достави до СОУ ,,Кузман
Јосифоски Питу’’- 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 25 – 2386/21
30.10.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина 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 ПОДИГАЊЕ,
ЧУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ, ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ
НА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈЕ - СПОМЕН ПЛОЧИ
ПОСТАВЕНИ НА СКВЕР (ПАТЕКА) ВО ЧЕСТ НА
СЛАВНИТЕ ЛИЧНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА
КУЛТУРАТА ВО ПРИЛЕП

1. Одлуката за подигање, чување,
одржување, заштита и користење на спомен
обележје - спомен плочи поставени на сквер
(патека) во чест на славните личности од
областа на културата во Прилеп, се објавува
во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 2388/21
30.10.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 18 став 1 од
Законот за меморијалните споменици и
спомен обележјата („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 66/04, 89/08 и
152/15) член 36 став 1, точка 15 од Законот за
локална самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр.5/2002) член 26 став 1, точка 46 од Статутот
на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" 6/2003 и 4/2005) и
Правилникот
за
определување
на
критериумите за утврдување на листа на
славни личности од областа на културата од
Прилеп, ("Службен гласник на Општина
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Прилеп" 4/2010) Советот на Општина Прилеп
на седницата одржана на 30.10.2015 година,
донесе:
О Д Л У К А
за подигање, чување, одржување, заштита и
користење на спомен обележје - спомен
плочи поставени на сквер (патека) во чест
на славните личности од областа на културата
од Прилеп
Член 1
Со оваа Одлука во чест на славнитезначајните личности од Прилеп, се подига
спомен обележје - спомен плочи, како
партерно уредување на просторот .
Член 2
Локацијата на Спомен плочите заедно со
целото партерно решение се наоѓа на
плоштадот пред Центарот за култура "Марко
Цепенков"во Прилеп, на кое место според
Техничката документација има предвидено
65 спомен плочи.
Член 3
Спомен плочите ќе бидат изработени од
локални материјали - гранит и мермер, на кои
ќе бидат впишани имињата на славните
личности од Прилеп од областа на културата.
Член 4
Спомен плочи ќе им бидат поставени на
Славни личности од Прилеп од областа на
културата и тоа :
- од областа на драмската уметност на: Благоја
Спиркоски - Џумерко, актер.
- од областа на ликовната уметност на: Илија
Кавкалески, сликар.
- од областа на музиката на: Илија Јанчулески
- Јанчуле и Властимир Николовски, музички
педагози.
Член 5
Советот на општина Прилеп во
иднина може со ваква одлука да подигне
спомен плочи и на други славни личности од
Прилеп од областа на културата, на плоштадот
пред Центарот за култура "Марко Цепенков"во
Прилеп.
Член 6
За реализација на иницијативата за
подигање на Спомен обележјето е задолжено
Јавното претпријатие за просторни и
урбанистички планови.Одговорно лице координатор на активностите е Бранко
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Нешкоски, дипломиран инженер архитект,
директор на ЈП за ПУП.
Член 7
Советот на Општината ќе управува
и ќе се грижи за чување, одржување, заштита
и користење на спомен обележјето.
Член 8
Потребните
средства
за
подигањето на спомен обележјето се
обезбедени од Буџетот на Општина Прилеп.
Член 9
Потребните средства за чување на
обележјето ќе се обезбедуваат од Буџетот на
Општина Прилеп.
Член 10
Рокот за подигање на
обележјето е Ноември 2016 година.

спомен

Член 11
Одлуката влегува во сила со денот на
објавувањето во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 25 – 2386/22
30.10.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

АКТ ОД КОМИСИЈА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ
ПРАЗНИЦИ И МАНИФЕСТАЦИИ И
ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА
Врз основа на член 43 од Статутот на
Општина Прилеп (’’Сл. гласник на Општина
Прилеп’’бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) и член 4
од Одлуката за востановување на општински
награди и признанија бр.08 - 1281/5 од
03.10.1997
година,
Комисијата
за
одбележување празници и манифестации и
делување награди и признанија, на седницата
одржана на ден 20.10.2015 година, донесе:
О Д Л У К А
за доделување на награди и признанија по
повод 3-ти Ноември - Денот на
ослободувањето на Прилеп
член 1
Наградата за животно дело - по
повод
З-ти
Ноември
Денот
на
ослободувањето на Прилеп, му се доделува
на: Виолета Блажеска и Богдан Грабулоски за
40 години уметничко творештво и развој на
ликовната уметност во градот.
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член 2
Наградите - плакети по повод 3-ти
Ноември - Денот на ослободувањето на
Прилеп се доделуваат на:
-ТИРЗ, за посебен придонес во полето
на подобрување на бизнис климата и
состојбата во стопанството на национално и
локално ниво.
-Здружение
на
инвалидски
пензионери, за обединување на пензионерите
во остварување на економската, социјалната и
културната свера на живеење.
-Научен институт за тутун, за
научноистражувачка дејност и унапредување
на тутунопроизводството во Прилеп.
-ООУ, Кире Гаврилоски-Јане’’, заради
достигнувањата и прикажаните резултати од
инфраструктурен, организациски и воспитнообразовен карактер.
-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА, регионална
дигитална телевизија, навремено и објективно
информирање за актуелните случувања.
-САЛИДА, како респектабилна и
брзорастечка компанија во Прилеп.
-Здружение за ридско-планински
активности, рокенрол и добра чашка
,,Велосипед 2015’’, за афирмација и развој на
планинскиот велосипедизам и алтернативниот
туризам во Прилеп.
-ЈЗУ Здравствен дом, како модерна и
современа здравствена установа.
-Фурна АЛЕКС, како општествено
одговорна компанија.
-СОЕПТУ ,,Кузман Јосифоски-Питу’’,
заради достигнувањата и прикажаните
резултати од инфраструктурен, организациски
и воспитно-образовен карактер
- РК „ПРИЛЕП“ за високо постигнати
резултати на државно ниво и афирмирање на
ракометот во Прилеп.
член 3
Наградите - дипломи по повод 3-ти
Ноември - Денот на ослободувањето на
Прилеп, им се доделуваат на:
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-Димко
Спиркоски
–прв
професионален пилот и промотор на
воздухопловните дисциплини во Прилеп
-Благоја
Костоски–Чакра
за
долгогодишна активност во планинарското
спортско здружение „Козјак“
-Методија Ѓуроски (Клучар Цако), за
придонес во развојот и зачувување на
занаетчиството во Прилеп.
Член 4
Одлуката влегува во сила од денот на
донесување, а истата ќе се објави во "Службен
гласник на Општина Прилеп".

бр.25– 2303/1
20.10.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Комисијата за одбележување празници
и манифестации и делување награди
и признанија
Радко Наумоски

-Неждет Мустафа Министер без
ресор во Владата на Република МакедонијаНационален координатор на декадата на
Ромите 2005-2015.
-Петар Јованоски-Калинче (бербер),
за придонес во развојот и зачувување на
занаетчиството во Прилеп.
-Лилјана Ѓорѓиоска – активист и
ентузијаст во здружението „Преродба“.
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