
 

 

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  ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

РАБОТАТА НА СОВЕТОТ ЗА 2017 ГОДИНА 

 

 1. Извештајот за работата на Советот за 2017 

година, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
 
 

Број 08 - 294/1                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 

29.01.2018година                               на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                           Илија Јованоски 

 

 

 

   Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на Р.Македонија” бр 5/2002), член 26 став 

1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп 

(„Службен гласник  на Општина Прилеп„ бр. 

6/2003, 4/2005 и 11/2008) и член 119 од 

Деловникот на Советот на Општина Прилеп 

(“Службен гласник на Општина Прилеп 

бр.11/2004), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 29.01.2018 година, донесе: 

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

за работата на Советот за 2017 година 

 

Советот на Општина Прилеп во текот на 

2017 година, одржа 15 работни седници и 1 

свечена седница. Има разгледано вкупно 399 

прашања од кои: 9 од областа на финансирањето и 

Буџет, 17 Програми и планови, 321 Одлуки, 17 

Решение, 6  Заклучоци и 1 Одлука од комисија. 

  Поединечниот преглед на разгледаните 

прашања е како следува. 

 

БУЏЕТ И ОДЛУКИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ  НА 

БУЏЕТОТ 

1. Измени и дополнувања на Буџетот 

на Општина Прилеп за 2017 година. 

2. Буџетот на Општина Прилеп за 

2018 година 

3. Одлуката за извршување на 

Буџетот на Општина Прилеп за 2018 година 

 

 

ИЗВЕШТАИ  И  КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАИ 

1. Извештај за работата на Советот на 

Општина Прилеп за 2016 година. 

2. Годишен извештај на Општина 

Прилеп за 2016 година. 

3. Годишна сметка на Буџетот на 

единицата на локалната самоуправа 

Прилеп за 2016 година. 

4.  Квартален Извештај за Извршување 

на Буџетот на Општина Прилеп за 

четврт квартал од 2016 година. 

5. Квартален Извештај за Извршување 

на Буџетот на Општина Прилеп за 

прв квартал од 2017 година. 

6. Квартален Извештај за Извршување на 

Буџетот на Општина Прилеп за втор 

квартал од 2017 година. 

 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 

7. Програма за работа на Советот на Општина 

Прилеп за 2017 година. 

8. Програма за работа во областа на 

располагањето со градежно земјиште  

сопственост на Република Македонија на 

 
 

 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  

НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Службен гласник на Општина 

Прилеп – Излегува по потреба 

29 Јануари 2018 година 

Службен гласник број 2 

Овој примерок чини 50 ден. 

Годишна претплата 2.000 ден. 

Жиро с-ка при Комерцијална 

банка – Филијала Прилеп 

300020000208779 

ЕДБ 4021996117695 

Адреса: „Прилепски бранители “ бр.1, тел.416-454, www.prilep.gov.mk, 

 емаил:prilep@prilep.gov.mk 

 

http://www.prilep.gov.mk/
mailto:prilep@prilep.gov.mk
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подрачјето на Општина Прилеп за 2017 

година. 

9. Програма за изработка на  урбанистички 

планови на територијата  на  Општина 

Прилеп  за 2017 година. 

10. Програма за измена и дополнување 

на Програмата за изработка на  

урбанистички планови на 

територијата  на  Општина Прилеп за 

2017 година. 

11. Програма за измена и дополнување 

на Програмата за изработка на  

урбанистички планови на 

територијата  на  Општина Прилеп  

за 2017 година. 

12. Програма за изменување и 

дополнување на Програмата за 

уредување на градежно земјиште на 

подрачјето на општина Прилеп за 

2017 година 

13. Програма за измена и дополнување на 

Програмата за изработка на  

урбанистички планови на 

територијата  на  Општина Прилеп  за 

2017 година. 

14. План на развојни програми на Општина 

Прилеп за 2018 година 

15. Програмата за субвенционирање на 

јавните комунални претпријатија 

основани од ЕЛС Општина Прилеп за 

2018 година. 

16. Програмата за изработка на  

урбанистички планови на територијата  на  

Општина Прилеп  за 2018 година. 

17. Програмата за уредување на  градежно 

земјиштето на подрачјето на Општина 

Прилеп  за  2018 година. 

 

О Д Л У К И 

1. Одлука за донесување на Регулациски план 

на ГУП за град Прилеп, за четврт 5,  блок 

5.6, КО Прилеп, Општина Прилеп. 

2. Одлука за давање согласност на Годишниот 

план за вработување во ЈКП Пазари, за 

2017 година, бр. 03-329/1 од 31.12.2016 

година. 

3. Одлука со која се задолжува ЈКП ,,Водовод 

и канализација’’-Прилеп да ги реализира 

активностите за  санација на старите 

градски извори. 

4. Одлука за усвојување на Програма за 

реализација на дејноста на ЈОУ Градска 

библиотека ,,Борка Талески’’-Прилеп, за 

2017 година, со финансиски план, бр.01-288 

од 31.12.2016 година. 

5. Одлука за усвојување на Финансиски план 

за 2017 година, на  ЈОУ Дом за стари лица 

,,Киро Крстески-Платник’’-Прилеп, бр. 05-

955/1 од 14.11.2016 година. 

6. Одлука за усвојување на Финансиски план 

за 2017 година, на  ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-

Прилеп, бр. 02-118/3 од 29.09.2016 година. 

7. Одлука за усвојување на Финансискиот 

план на ООУ “Кочо Рацин” - Прилеп за 

2017 година. 

8. Одлука за усвојување на Финансискиот 

план на ООУ “Рампо Левката” - Прилеп за 

2017 година 

9. Одлука за усвојување на Финансискиот 

план на ООУ “Кире Гаврилоски-Јане”- 

Прилеп за 2017 година. 

10. Одлука за усвојување на Финансискиот 

план на ООУ “Гоце Делчев” - Прилеп за 

2017 година. 

11. Одлука за усвојување на Финансискиот 

план на ООУ “Добре Јованоски”- Прилеп за 

2017 година. 

12. Одлука за усвојување на Финансиски план 

на ООУ “Климент Охридски”- Прилеп за 

2017 година. 

13. Одлука за усвојување на Финансиски план 

на ООУ “Круме Волнароски” с.Тополчани - 

Прилеп за 2017 година. 

14. Одлука за усвојување на Финансиски план 

на ООУ “Страшо Пинџур” с. Мало Коњари 

- Прилеп за 2017 година. 

15. Одлука за усвојување на Финансиски план 

на ООУ ’Кирил и Методиј’ с. Канатларци- 

Прилеп за 2017 година. 

16. Одлука за усвојување на Финансиски план 

на СОУ Гимназија “Мирче Ацев” - Прилеп 

за 2017 година. 

17. Одлука за усвојување на Финансиски план 

на СОУ “Орде Чопела” - Прилеп за 2017 

година. 

18. Одлука за усвојување на Финансиски план 

на СОУ “Ристе Ристески-Ричко” - Прилеп 

за 2017 година. 

19. Одлука за усвојување на Финансиски план 

на СОУ “Ѓорче Петров” - Прилеп за 2017 

година. 

20. Одлука за усвојување на Финансиски план 

на СОЕПТУ “Кузман Јосифоски” - Прилеп 

за 2017 година. 

21. Одлука за усвојување на Финансиски план 

на ООМУ „ Ордан Михајлоски- Прилеп за 

2017 година. 

22. Одлука за откажување од корисничко право 

над КП 16217/1  КО- Прилеп. 

23. Одлука за откажување од корисничко право 

над КП 16217-2  КО- Прилеп. 

24. Одлука за откажување од корисничко право 

над КП 16663  КО- Прилеп. 

25. Одлука за проширување на 

средствата на Буџетот на Општина 

Прилеп за 2017 година. 
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26. Одлука за комунален ред и мерки за 

нејзино спроведување на подрачјето 

на Општина Прилеп. 

27. Програма за измена и дополнување 

на Програмата за изработка на  

урбанистички планови на 

територијата  на  Општина Прилеп  

за 2017 година. 

28. Одлука за давање согласност на 

Годишниот план за вработување во 

ЈКП Комуналец -Прилеп, за 2017 

година, бр. 04-277/9 од 30.01.2017 

година. 

29. Одлука за усвојување на Извештајот 

за реализирање на програмата за 

управување со отпад во Општина 

Прилеп за 2016 година, бр. 02-282/2 

од 30.01.2017 година. 

30. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.4580 и 4581 -КО Прилеп, 

на барање од Алексоски Љубен. 

31. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.533/3 -КО Селце, на 

барање од Горгиоски Дејан. 

32. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.880 -КО Прилеп, на 

барање од Гулабоски Јордан. 

33. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.392 -КО Прилеп, на 

барање од Дамески Славе. 

34. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.1083 -КО Прилеп, на 

барање од Димески Никола. 

35. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.2406 -КО Прилеп, на 

барање од Илиовски Александар. 

36. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.47 -КО Прилеп, на барање 

од Илиовски Благоја. 

37. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.219/1 -КО Прилеп, на 

барање од Јанкоски Гоце. 

38. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.3355 -КО Ореовец, на 

барање од Јоскоски Никола. 

39. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.438 -КО Смолани, на 

барање од Кироваков Ристо. 

40. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр2893/2 -КО Прилеп, на 

барање од Колески Станко. 

41. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.4018 -КО Варош, на 

барање од Лазароски Кирил. 

42. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 
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на КП бр.3218 -КО Прилеп, на 

барање од Наумоски Игор. 

43. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.3907 -КО Варош, на 

барање од Ристески Методија. 

44.  Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.3909 -КО Варош, на 

барање од Талески Милан. 

45. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.187 -КО Прилеп, на 

барање од Тодороски Марјанчо. 

46. Одлука за утврдување неисполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.357 -КО Прилеп, на 

барање од Трајкоски Зоран. 

47. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

усогласување на намената на 

земјиштето според ГУП за Прилеп, 

на објект бр.1 и 2, на КП бр.1971/2-

КО –Варош, од индустрија во 

домување, на барање од Љубица 

Оттер Лашкоска. 

48. Одлука за откажување од 

корисничко право над КП 16126 КО- 

Прилеп. 

49. Одлука за откажување од 

корисничко право над КП 17171 КО- 

Прилеп. 

50. Одлука за откажување од 

корисничко право над КП 24011 КО- 

Прилеп. 

51. Заклучок за усвојување на 

Акциониот план за вработување на 

ромите  на Општина Прилеп. 

52. Одлука за давање согласност на 

Програмата за реализација на 

настава во природа за учениците од 

В одделение  во учебната 2016/2017 

година на ООУ “Кире Гаврилоски-

Јане” – Прилеп. 

53. Одлука за усвојување на 

Извештајот-Информација за 

безбедносната состојба на 

подрачјето  на ПС од Општа 

надлежност-Прилеп, во текот на 

второто полугодие од 2016 година. 

54. Одлука за усвојување на Годишната 

сметка и Финансискиот Извештај за 

работење на ЈКП ,,Водовод и 

канализација’’- Прилеп за 2016 

година. 

55. Одлука за усвојување на Годишната 

сметка и Финансискиот Извештај за 

работење на ЈКП ,,Комуналец’’- 

Прилеп за 2016 година. 

56. Одлука за давање согласност на 

тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈКП 

,,Комуналец’’ Прилеп за период од 

01.10.2016 година до 31.12.2016 

година. 

57. Одлука за давање согласност на 

Статутарна одлука за измена и 

дополнување на Статутот на ЈКП 

,,Комуналец’’-Прилеп, бр.02-547/5 

од 27.02.2017 година. 

58. Одлука за усвојување на Годишната 

сметка и Финансискиот Извештај за 

работење на ЈКП ,,Пазари’’- Прилеп 

за 2016 година. 

59. Одлука за давање согласност на 

тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈКП 

,,Пазари’’ Прилеп за период од 

01.10.2016 година до 31.12.2016 

година. 

60. Одлука за усвојување на Годишната 

сметка и Финансискиот Извештај за 

работење на ЈП за ПУП- Прилеп за 

2016 година. 

61. Одлука за давање согласност на 

тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈП за 

ПУП- Прилеп за период од 

01.10.2016 година до 31.12.2016 

година. 

62. Одлука за давање согласност на  

Одлуката за  измена и дополнување 

на Програмата за работа на ЈП за 

ПУП Прилеп, планирани активности 

во 2017 година, бр.05-176/16 од 

24.02.2017 година. 

63. Одлука за давање согласност на 

Одлуките за отуѓување на 

расходовани основни средства на 

ЈОУ Дом за стари лица, бр.05-52/3 

од 24.01.2016 година и бр.02-24/2 од 

12.01.2015 година. 
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64. Одлука за усвојување на Годишната 

сметка и Финансискиот Извештај за 

работење на ЈОУ Дом за стари лица 

за 2016 година. 

65.   Одлука за давање согласност на 

Одлуката за утврдување исполнети 

на почетокот и завршетокот на 

работното време на ЈОУДГ ,,Наша 

иднина’’Прилеп, бр.02-62/3 од 

24.02.2017 година. 

66. Одлука за усвојување на Годишната 

сметка и Финансискиот Извештајза 

работење на ЈОУДГ ,,Наша 

иднина’’-Прилеп за 2016 година, 

бр.02-62/3 од 24.02.2017 година.                     

67. Одлука за усвојување на 

Финансискиот план на ООУ “Блаже 

Конески” - Прилеп за 2017 година. 

68. Одлука за усвојување на Годишните 

сметки на  ООУ “Блаже Конески” - 

Прилеп за 2016 година. 

69. Одлука за усвојување на годишните 

сметки на на ООУ “Кочо Рацин” - 

Прилеп за 2016 година. 

70. Одлука за усвојување на Годишните 

сметки на ООУ “Рампо Левката” - 

Прилеп за 2016 година 

71. Одлука за усвојување на Годишните 

сметки на ООУ “Кире Гаврилоски-

Јане” - Прилеп за 2016 година. 

72. Одлука за усвојување на Годишните 

сметки на ООУ “Гоце Делчев” - 

Прилеп за 2016 година. 

73. Одлука за усвојување на Годишните 

сметки на ООУ “Добре Јованоски” - 

Прилеп за 2016 година. 

74. Одлука за усвојување на Годишните 

сметки на ООУ “Климент 

Охридски” - Прилеп за 2016 година. 

75. Одлука за усвојување на Годишните 

сметки на ООУ “Круме 

Волнароски”с.Тополчани - Прилеп 

за 2016 година. 

76. Одлука за усвојување на Годишните 

сметки на ООУ “Страшо Пинџур”с. 

Мало Коњари - Прилеп за 2016 

година. 

77. Одлука за усвојување на Годишните 

сметки на ООУ ’Кирил и 

Методиј’с.Канатларци-Прилеп за 

2016 година. 

78. Одлука за усвојување на Годишните 

сметки на СОУ “Мирче Ацев” - 

Прилеп за 2016 година. 

79. Одлука за усвојување на Годишните 

сметки на СОУ “Орде Чопела” - 

Прилеп за 2016 година. 

80. Одлука за усвојување на Годишните 

сметки на СОУ “Ристе Ристески-

Ричко” - Прилеп за 2016 година. 

81. Одлука за усвојување на Годишните 

сметки на СОУ “Ѓорче Петров” - 

Прилеп за 2016 година. 

82. Одлука за усвојување на Годишните 

сметки на СОЕПТУ “Кузман 

Јосифоски-Питу” - Прилеп за 2016 

година. 

83. Одлука за усвојување на Годишните 

сметки на ООМУ „Ордан 

Михајлоски-Оцка’’- Прилеп за 2016 

година. 

84. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.243 -КО Мало Коњари, на 

барање од Ангелески Александар. 

85. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.3246 -КО Ореовец, на 

барање од Гркоски Ристе. 

86. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.2278 -КО Варош, на 

барање од Дабески Душан. 

87. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.578 -КО Лениште, на 

барање од Димески Трајче. 

88. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.414 -КО Лениште, на 

барање од Димоски Марјан. 

89. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.744 -КО Чумово, на 

барање од Јаковчески Ило. 
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90. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.626 -КО Селце, на барање 

од Митрески Робе. 

91. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.617,553 и 535 -КО Дрен, на 

барање од Митрески Стојан. 

92. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.577 -КО Гуѓаково, на 

барање од Митрески Стојан. 

93. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.72 -КО Манастир, на 

барање од Николоски Кирил. 

94. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.2852 -КО Прилеп, на 

барање од Ристеска Даница. 

95. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.5 -КО Манастир, на 

барање од Ристески Ордан. 

96. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.1099 -КО Алинци, на 

барање од Секулоски Милутин. 

97. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.1093-КО Беровци, на 

барање од Соколоски Саше. 

98. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.562 -КО Прилеп, на 

барање од Спасевски Ладе. 

99. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.2992 -КО Варош, на 

барање од Стефаноски Пецо. 

100. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.72 -КО Манастир, на 

барање од Тодороски Милан. 

101. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.361 -КО Прилеп, на 

барање од Трајкоски Зоран. 

102. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.2070 -КО Присад, на 

барање од Антески Цветан. 

103. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

усогласување на намената на 

земјиштето според ГУП за Прилеп, 

на објект бр.1, на КП бр.23541 и 

23542-КО –Прилеп, од зеленило Д2 

во лесна индустрија Г2, на барање 

од Чавлески Златко. 

104. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

усогласување на намената на 

земјиштето според ГУП за Прилеп, 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 2 од 29.01.2018 година 

 

7 
 

на објект бр.7, на КП бр.24011-КО –

Прилеп, од образование В1 во 

деловен Б1-1, на барање од Емилија 

и Василе Ристески. 

105. Одлука за доделување на плочки во 

површина од околу 500м2 на 

манастирот Св.Димитрија-с.Селце, 

кои ги има на располагање Општина 

Прилеп 

106. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.4570 -КО Прилеп, на 

барање од Спиркоски Илчо. 

107. Одлука за доделување на помош-

средства за изградба на црквата 

’’Св.Наум Охридски’’-Прилеп. 

108. Одлука за доделување на помош-

средства за изградба на црквата 

’’Св.Петка’’-Прилеп. 

109. Одлука за доделување на помош-

средства за изградба на Џамијата во 

УЗ Тризла 2 во Прилеп. 

110. Одлука за давање на трајно 

користење на помошна градба во 

функција на ЈКП Пазари –Прилеп. 

111. Одлука за давање согласност на 

Годишниот план за вработување во 

2018 година на ЈКП Пазари –Прилеп, 

бр. 02-97/1 од 28.03.2017 год. 

112. Одлука за  изменување и 

дополнување на Одлуката за 

условите и начинот на паркирање, 

организација, уредување и начин на 

наплата на јавните паркиралишта, 

како и блокирање, деблокирање, 

преместување и чување на возила на 

подрачјето на Општина Прилеп. 

113. Одлука за давање согласност на 

Статутарна одлука за измена и 

дополнување на Статутот на ЈП за 

ПУП- Прилеп, бр.02-273/5 од 

29.03.2017 год. 

114. Одлука за давање согласност на 

Ценовникот за слободен и посебен 

линиски превоз на патници, на ЈП за 

ПУП- Прилеп, бр.02-273/7 од 

29.03.2017 год. 

115. Одлука за давање согласност на 

Одлуката за усвојување на Општите 

услови за уредување на условите и 

начинот на паркирање, организација 

и начинот на наплата на јавните 

паркиралишта, како и блокирање, 

деблокирање, преместување и 

чување на возила на подрачјето на 

Општина Прилеп, на ЈП за ПУП 

Прилеп бр. 02-273/8 од 29.03.2017 

год. 

116. Одлука за давање согласност на 

Годишниот план за вработување во 

2018 година на ЈП за ПУП Прилеп, 

бр. 01-268/1 од 27.03.2017 год. 

117. Одлука за давање согласност на 

Програмата за реализација на 

настава во природа за учениците од 

В одделение во деветгодишно 

основно образование во учебната  

2016/17 година, на ООУ “Кире 

Гаврилоски-Јане” – Прилеп. 

118. Одлука за давање согласност на 

Програмата за реализација на 

настава во природа за учениците од 

В одделение во деветгодишно 

основно образование во учебната  

2016/17 година, на ООУ “Климент 

Охридски” – Прилеп. 

119. Програма за култура 2017 година. 

120. Одллука за подигање, чување, 

одржување, заштита и користење на 

спомен-обележје на Мирче Ацев. 

121. Одллука за подигање, чување, 

одржување, заштита и користење на 

на спомен обележје – скулптура 

посветена на жртвите од битката на 

ножот. 

122. Одлука за подигање, чување, 

одржување, заштита и користење на  

спомен обележје – скулптура на 

Дуче барабанџијата (аберџијата). 

123. Одлука за усвојување на Годишниот 

извештај за работењето на Центарот 

за развој на Пелагонискиот плански 

регион за 2016 година. 

124. Одлука за усвојување на Годишниот 

извештај за спроведување на 

програмата за развој на 

Пелагонискиот плански регион од 

страна на Центарот за развој на 

Пелагонискиот плански регион во 

2016 година. 

125. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.2866/1 -КО Прилеп, на 

барање од Горѓиески Божидар. 

126. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.73 -КО Манастир, на 

барање од Димеска Билјана. 
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127. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.2647 -КО Чаниште, на 

барање од Димоски Симо.  

128. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.3099/1 -КО Ореовец, на 

барање од Мартиноска Соња. 

129. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.136/1 -КО Ново Лагово, на 

барање од Огненоска Слободанка.  

130. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.13 -КО Лениште, на 

барање од Паровиќ Миле.  

131. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.512 -КО Канатларци, на 

барање од Рушид Сунај.  

132. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.3986/1 -КО Варош, на 

барање од Стојановски Драге.  

133. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.5701/1 -КО Прилеп на 

барање од Стојчевски Драган.  

134. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.274 -КО Подмол, на 

барање од Талески Горан.  

135. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.5 -КО Манастир, на барање 

од Цветаноски Злате.  

136. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.206 -КО Лениште, на 

барање од Џокоски Драге.  

137. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

усогласување на намената на 

земјиштето според ГУП на град 

Прилеп, на објект бр.3, на КП 

бр.4304/2-КО –Прилеп, од заштитно 

зеленило Д2 во домување А4-3, на 

барање од Аврамоски Драган. 

138. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

усогласување на намената на 

земјиштето според ГУП на град 

Прилеп, на објект бр.1 и 2, на КП 

бр.22543/2-КО –Прилеп, од 

заштитно зеленило Д2 во домување 

А4-3, на барање од Бешовски Јован. 

139. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

усогласување на намената на 

земјиштето според ГУП на град 

Прилеп, на објект бр.4, на КП 

бр.13903-КО –Прилеп, од место 

предвидено за стамбена зграда во 

домување (помошен објект) А5-1, на 

барање од Јакововска Ристана. 

140. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

усогласување на намената на 

земјиштето според ГУП на град 

Прилеп, на објект бр.1, на КП 

бр.4310-КО –Прилеп, од заштитно 
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зеленило Д2 во домување А4-3, на 

барање од Неделковски Дончо. 

141. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

усогласување на намената на 

земјиштето според ГУП на град 

Прилеп, на објект бр.1 и 3, на КП 

бр.23534-КО –Прилеп,  од место во 

производство,дистрибуција и 

сервиси во домување А1, на барање 

од Ристески Пецо. 

142. Одлука за откажување од 

корисничко право над КП 63 КО-

Старо Лагово. 

143. Одлука за откажување од 

корисничко право над КП 6090  КО- 

Прилеп. 

144. Одлука за откажување од 

корисничко право над КП 8776/1  

КО- Прилеп. 

145. Одлука за откажување од 

корисничко право над КП 12448  

КО- Прилеп. 

146. Одлука за откажување од 

корисничко право над КП 16126  

КО- Прилеп. 

147. Одлука за откажување од 

корисничко право над КП 16129  

КО- Прилеп. 

148. Одлука за откажување од 

корисничко право над КП 20300/9 

КО- Прилеп. 

149. Одлука за откажување од 

корисничко право над КП 20302/1  

КО- Прилеп. 

150. Одлука за откажување од 

корисничко право над КП 20306/7  

КО- Прилеп. 

151. Одлука за откажување од 

корисничко право над КП 20899/1  

КО- Прилеп 

152. Одлука за откажување од 

корисничко право над КП 21720  

КО- Прилеп. 

153. Одлука за определување на 

локалитет за организирање на 

’’Фестивал на пивото - 2017’’. 

154. Одлука за давање согласност на 

Одлуката за утврдување на цената за 

паркирање на патнички моторни 

возила за време на одржување на 

ПИВО ФЕСТ 2017 –ПРИЛЕП, на ЈП 

за ПУП-Прилеп, бр.02-328/4 од 

11.04.2017 година. 

155. Одлука за давање на трајно 

користење на еден тениски терен на 

СОУ Гимназија ,,Мирче Ацев’’-

Прилеп. 

156. Одлука за давање согласност на 

тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈКП 

,,Комуналец’’ Прилеп за период од 

01.01.2017 година до 31.03.2017 

година. 

157. Одлука за давање согласност на 

тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈКП 

Пазари- Прилеп за период од 

01.01.2017 година до 31.03.2017 

година. 

158. Одлука за давање согласност на 

тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈП за 

ПУП- Прилеп за период од 

01.01.2017 година до 31.03.2017 

година. 

159. Одлука за давање согласност на 

тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈКП 

,,Водовод и канализација’’- Прилеп 

за период од 01.01.2017 година до 

31.03.2017 година. 

160. Одлука за давање согласност на 

тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈОУ Дом 

за стари лица ,,Киро Крстески-

Платник’’- Прилеп за период од 

01.01.2017 година до 31.03.2017 

година. 

161. Одлука за усвојување на извештајот 

за работата на ЈОУ Градска 

библиотека „Борка Талески” – 

Прилеп, за 2016 година. 

162. Одлука за утврдување на приоритет 

на проектот „Реконструкција на дел 

од општински пат Л6001955 25 

(Прилеп – н.м. Селце)”. 

163. Одлука за измена и дополнување на 

Локалната комисија за борба против 

трговија со луѓе и илегална 

миграција во Општина Прилеп. 

164. Одлука за измена и дополнување на 

Одлуката за определување на 

пешачка зона. 

165. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.1934 -КО Мажучиште, на 

барање од Андоноски Рубинчо. 

166. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 
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КП бр.122-КО Селце, на барање од 

Анѓелески Душан. 

167. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.737-КО Прилеп, на барање од 

Асаноска Неша. 

168. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.3127/2-КО Ореовец, на барање 

од Димески Никола. 

169. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.1031 -КО Плетвар, на барање 

од Димоски Гичо. 

170. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.926/2-КО Лениште, на барање 

од Димоски Марјан. 

171. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.221/2-КОПрилеп, на барање 

од Долески Здраве. 

172. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.341-КО Прилеп, на барање од 

Иваноски Петар. 

173. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.1919 -КО Варош, на барање од 

Јованоски Стеван. 

174. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.5/7-КО Леништа, на барање од 

Карабелески Киро. 

175. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.3199/1-КО Ореовец, на барање 

од Кочоски Јосиф. 

176. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.1617-КО Прилеп, на барање 

од Мидовски Јован. 

177. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.54/1 -КО Селце, на барање од 

Петреска Невенка. 

178. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.156-КО Манастир, на барање 

од Тодески Миленко. 

179. Одлука за откажување од 

корисничко право над КП 5621 КО-

Варош. 

180. Одлука за откажување од 

корисничко право над КП 8076  КО-

Прилеп. 

181. Одлука за откажување од 

корисничко право над КП 23343  КО- 

Прилеп. 

182. Одлука за откажување од 

корисничко право над КП 23352  КО-

Прилеп. 

183. Одлука за давање на трајно 

користење на недвижна ствар, 

деловни простории на ЈКП 

,,Пазари’’- Прилеп. 

184. Одлука за реализација на проектот 

„Авантура Прилеп преку Трескавец – 

почувствувај го митот! “. 

185. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 
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документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.1103 -КО Прилеп, на барање 

од Велкоски Кирил. 

186. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.3188 -КО Прилеп, на барање 

од Димкароски Љубен. 

187. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.446/1 -КО Варош, на барање 

од Илиоски Бобан. 

188. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.402/1 -КО Прилеп, на барање 

од Јевремоска Мирјана. 

189. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.2236 -КО Варош, на барање од 

Кафеџиоски Миле. 

190. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.1516 -КО Варош, на барање од 

Младеноски Ѓорѓи. 

191. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.428/1 -КО Мажучиште, на 

барање од Тошески Петре. 

192. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.475 -КО Варош, на барање од 

Цапеска Марика. 

193. Одлука за утврдување неисполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

усогласување на намената на 

земјиштето според според ДУП за 

УАЕ бр. 8.01, на објект бр.12, на КП 

бр.23940/1-КО Прилеп, од  

комунална супраструктура по ГУП и 

сообрајќаен паркинг по ДУП во 

деловен, на барање од 

ДООЕЛ”Џоџа-комерц”, од Прилеп. 

194. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

усогласување на намената на 

земјиштето според според ГУП на 

град Прилеп, на објект бр.1, на КП 

бр.4316-КО Прилеп, од  спорт и 

рекреација во домување, на барање 

од Станкоски Душан. 

195. Одлука за измена на одлуката за 

извршување на Буџетот на Општина 

Прилеп за 2017 година. 

196. Одлука за долгорочно домашно 

задолжување на Општина Прилеп во 

рамките на Проектот за подобрување 

на општинските услуги ( МСИП). 

197. Одлука за давање на трајно користење 

на недвижна ствар, деловни простории 

на месна заедница Чепигово. 

198. Одлука за давање согласност на 

тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈКП 

,,Водовод и канализација’’- Прилеп за 

период од 01.04.2017 година до 

30.06.2017 година. 

199. Одлука за давање согласност на 

Годишниот план за вработување во 

2018 година на ЈКП ,,Водовод и 

канализација’’- Прилеп, бр. 01-202/1 

од 19.07.2017 год. 

200. Одлука за давање согласност на 

тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈКП 

Пазари- Прилеп за период од 

01.04.2017 година до 30.06.2017 

година. 

201. Одлука за давање согласност на 

Одлуката (бр.02-196/1 од 15.07.2017 

год) за изменување и дополнување на 

Годишниот план за вработување во 

2017 година на ЈКП ,,Пазари’’ Прилеп, 

бр. 03-198/1 од 16.07.2017 год. 

202. Одлука за давање согласност на 

тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈП за ПУП 
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Прилеп за период од 01.04.2017 

година до 30.06.2017 година. 

203.  Одлука за давање согласност на 

Одлуката (бр.02-654/1од 10.07.2017 

год) за изменување и дополнување на 

Годишниот план за вработување во 

2017 година на ЈП за ПУП Прилеп, бр. 

02-654/2 од 10.07.2017 год. 

204. Одлука за давање согласност на 

тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈКП 

Комуналец Прилеп за период од 

01.04.2017 година до 30.06.2017 

година. 

205. Одлука за давање согласност на 

Одлуката на ЈКП ,,Комуналец’’-

Прилеп, за усвојување на 

консолидираната сметка за 2016 

година од ЈКП,,Комуналец’’-Прилеп и 

ДООЕЛ ,,Терминал-Комуналец’’-

Прилеп, бр.02-1729/4 од 21.07.2017 

година. 

206. Одлука за давање согласност на 

Годишниот план за вработување во 

2018 година на ЈКП,,Комуналец’’ -

Прилеп, бр. 03-1717 од 21.07.2017 год. 

207. Одлука за давање согласност на 

Одлуката за утврдување на вредноста 

на бодот за пресметување на платите, 

бр.2-1729/7 од 21.07.2017 година на 

ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп. 

208. Одлука за давање согласност на 

тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈОУ Дом 

за стари лица ,,Киро Крстески-

Платник’’- Прилеп за период од од 

01.04.2017 година до 30.06.2017 

година. 

209. Одлука за давање согласност на 

Одлуката за работа на воспитна група 

со поголем број на деца на ЈОУДГ 

„Наша иднина” - Прилеп во објект 

„Бончејца”, „Мирче Ацев”, „Тризла” и 

„Гоце Делчев”, бр.02 – 139/2 од 

14.07.2017 година. 

210. Одлука за давање согласност на 

Одлуката за работа на воспитна група 

со помал број на деца на ЈОУДГ 

„Наша иднина” - Прилеп во објект во 

други просторни услови  во ООУ 

„Круме Волнароски” с. Тополчани и с. 

Беровци, во ООУ ,,Кирил и Методиј’’ 

во с.Канатларци, во ООУ,,Страшо 

Пинџур’’ во с. Големо Коњари и во 

објектот во Кривогаштани, бр.02 – 

139/2 од 14.07.2017 година. 

211. Оперативна Програма за 

организирање и функционирање на 

зимската служба на подрачјето од 

Општина Прилеп, за сезоната 

2017/2018 година. 

212. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на 

планскиот опфат  и вклопување на 

бесправниот објект на КП бр.1872-КО 

Беловодица, на барање од Ангелески 

Живко. 

213. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.2660-КО Прилеп, на барање 

од Елеонора Трајкоска. 

214. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.469-КО Прилеп, на барање од 

Јончески Славко. 

215. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.1529-КО Прилеп, на барање 

од Јорданоски Звонко. 

216. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.2869/5-КО Прилеп, на барање 

од Конески Кочо. 

217. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.123-КО Ново Лагово, на 

барање од Недановски Марјан. 

218. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.361-КО Беровци, на барање од 

Петанчески Игор. 

219. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 
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урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.3326-КО Ореовец, на барање 

од Петроски Китан. 

220. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.725-КО Плетвар, на барање од 

Ристески Ордан. 

221. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.5701/1-КО Прилеп, на барање 

од Спасески Драган. 

222. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.2004-КО Штавица, на барање 

од Стојаноска Менка. 

223. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.178-КО Беровци, на барање од 

Тошески Златко. 

224. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.561/2-КО Прилеп, на барање 

од Цветкоски Драган. 

225. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.156-КО Прилеп, на барање од 

Анастасовски Киро. 

226. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.5/10-КО Лениште, на барање 

од Бурнески Гоце. 

227. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.2911/1-КО Ореовец, на барање 

од Ванчева Наташа. 

228. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.2954/1-КО Присад, на барање 

од Димески Михајло. 

229. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.2991-КО Варош, на барање од 

Јованоски Јосиф. 

230. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.1629-КО Варош, на барање од 

Попова Снежана. 

231. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.3017-КО Прилеп, на барање 

од Смоквоски Владо. 

232. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.3073-КО Варош, на барање од 

Топчиоски Милан. 

233. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 

урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.83/2-КО Прилеп, на барање од 

Тренчевски Миле. 

234. Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на 
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урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на 

КП бр.4602-КО Прилеп, на барање 

од Христоски Васил. 

235. Одлука за измена и дополнување на 

Одлуката за основање на Центар за 

развој на Пелагонискиот плански 

регион. 

236. Одлука за определување на местата 

и условите за истакнување на 

изборни плакати. 

237. Одлука за распишување на 

референдум на локално ниво.  

238. Одлука за давање согласност на 

Годишниот Извештај за работа на 

ООУ “Кочо Рацин” - Прилеп, за 

учебната 2016/2017 година. 

239. Одлука за давање согласност на 

Годишниот Извештај за работа на 

ООУ “Рампо Левката”- Прилеп, за 

учебната 2016/2017 година. 

240. Одлука за давање согласност на 

Годишниот Извештај за работа на 

ООУ “Кире Гаврилоски-Јане” - 

Прилеп, за учебната 2016/2017 година. 

241. Одлука за давање согласност на 

Годишниот Извештај за работа на 

ООУ “Гоце Делчев”- Прилеп, за 

учебната 2016/2017 година година. 

242. Одлука за давање согласност на 

Годишниот Извештај за работа на 

ООУ “Добре Јованоски” - Прилеп, за 

учебната 2016/2017 година. 

243. Одлука за давање согласност на 

Годишниот Извештај за работа на 

ООУ “Блаже Конески”- Прилеп, за 

учебната 2016/2017 година. 

244. Одлука за давање согласност на 

Годишниот Извештај за работа на 

ООУ “Климент Охридски” - Прилеп, 

за учебната 2016/2017 година. 

245. Одлука за давање согласност на 

Годишниот Извештај за работа на 

ООУ “Круме Волнароски” 

с.Тополчани-Прилеп, за учебната 

2016/2017 година. 

246. Одлука за давање согласност на 

Годишниот Извештај за работа на 

ООУ”Страшо Пинџур” с.Мало 

Коњари-Прилеп, за учебната 

2016/2017 година. 

247. Одлука за давање согласност на 

Годишниот Извештај за работа на 

ООУ „Кирил и Методиј” с.Канатларци 

- Прилеп, за учебната 2016/2017 

година. 

248. Одлука за давање согласност на 

Годишниот Извештај за работа на 

СОУ “Ристе Ристески-Ричко” - 

Прилеп, за учебната 2016/2017 година. 

249. 15.Одлука за давање согласност на 

Годишниот Извештај за работа на 

СОУ “Ѓорче Петров” - Прилеп, за 

учебната 2016/2017 година. 

250. 16. Одлука за давање согласност на 

Годишниот Извештај за работа на 

СОЕПТУ “Кузман Јосифовски - Питу” 

- Прилеп, за учебната 2016/2017 

година. 

251. Одлука за давање согласност на 

Годишниот Извештај за работа на 

СОУ “Орде Чопела” - Прилеп, за 

учебната 2016/2017 година. 

252. Одлука за давање согласност на 

Годишниот Извештај за работа на 

СОУ Гимназија “Мирче Ацев” - 

Прилеп, за учебната 2016/2017 година. 

253. Одлука за давање согласност на 

Годишниот Извештај за работа на 

ООМУ „ Ордан Михајлоски- Прилеп, 

за учебната 2016/2017 година. 

254. Одлука за давање согласност на 

Годишна Програма за работа на ООУ 

“Кочо Рацин” - Прилеп, за учебната 

2017/2018 година. 

255. Одлука за давање согласност на 

Годишна Програма за работа на ООУ 

“Рампо Левката”- Прилеп, за учебната 

2017/2018 година. 

256. 22. Одлука за давање согласност на 

Годишна Програма за работа на ООУ 

“Кире Гаврилоски-Јане” - Прилеп, за 

учебната 2017/2018 година. 

257. Одлука за давање согласност на 

Годишна Програма за работа на ООУ 

“Гоце Делчев”- Прилеп, за учебната 

2017/2018 година. 

258. Одлука за давање согласност на 

Годишна Програма за работа на ООУ 

“Добре Јованоски” - Прилеп, за 

учебната 2017/2018 година. 

259. Одлука за давање согласност на 

Годишна Програма за работа на ООУ 

“Блаже Конески”- Прилеп, за учебната 
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2017/2018 година. 

260. Одлука за давање согласност на 

Годишна Програма за работа на ООУ 

“Климент Охридски” - Прилеп, за 

учебната 2017/2018 година. 

261. Одлука за давање согласност на 

Годишна Програма за работа на ООУ 

“Круме Волнароски” с.Тополчани-

Прилеп, за учебната 2017/2018 година. 

262. Одлука за давање согласност на 

Годишна Програма за работа на ООУ 

“Страшо Пинџур” с.Мало Коњари-

Прилеп, за учебната 2017/2018 година. 

263. Одлука за давање согласност на 

Годишна Програма за работа на ООУ 

’Кирил и Методиј’с.Канатларци - 

Прилеп, за учебната 2017/2018 година. 

264. Одлука за давање согласност на 

Годишна Програма за работа на СОУ 

“Ристе Ристески-Ричко” - Прилеп, за 

учебната 2017/2018 година. 

265. Одлука за давање согласност на 

Годишна Програма за работа на СОУ 

“Ѓорче Петров” - Прилеп, за учебната 

2017/2018 година.  

266. Одлука за давање согласност на 

Годишна Програма за работа на 

СОЕПТУ “Кузман Јосифовски - Питу” 

- Прилеп, за учебната 2017/2018 

година. 

267. Одлука за давање согласност на 

Годишна Програма за работа на СОУ 

“Орде Чопела” - Прилеп, за учебната 

2017/2018 година.  

268. Одлука за давање согласност на 

Годишна Програма за работа на СОУ „ 

Гимназија „Мирче Ацев” - Прилеп, за 

учебната 2017/2018 година. 

269. Одлука за давање согласност на 

Годишна Програма за работа на 

ООМУ „ „Ордан Михајлоски- Оцка” -  

Прилеп, за учебната 2017/2018 година. 

270. Одлука за давање согласност на 

Програмата за изведување на научно 

наставни-екскурзии во учебната 

2017/2018 година на ООУ “Кочо 

Рацин’- Прилеп за ИИИ 

(трето),В(петто),ВИ (шесто) и ИЏ 

(деветто) одделение. 

271. Одлука за давање согласност на 

Програмата за изведување на научно 

наставни-екскурзии во учебната 

2017/2018 година на ООУ “Рампо 

Левката”- Прилеп за ИИИ (трето), 

В(петто), ВИ (шесто) и ИЏ (деветто) 

одделение. 

272. Одлука за давање согласност на 

Програмата за изведување на научно 

наставни-екскурзии во учебната 

2017/2018 година на ООУ “Кире 

Гаврилоски-Јане” - Прилеп за ИИИ 

(трето), В (петто) , ВИ (шесто) и ИЏ 

(деветто) одделение. 

273. Одлука за давање согласност на 

Програмата за изведување на научно 

наставни - екскурзии во учебната 

2017/2018 година на ООУ “Гоце 

Делчев”- Прилеп за ИИИ (трето) 

одделение,  В (петто) ,ВИ (шесто) и 

ИЏ (деветто) одделение. 

274. Одлука за давање согласност на 

Програмата за изведување на научно 

наставни - екскурзии во учебната 

2017/2018 година на ООУ “Добре 

Јованоски” - Прилеп за ИИИ (трето) 

одделение,  ВИ (шесто) и ИЏ (деветто) 

одделение. 

275. Одлука за давање согласност на 

Програмата за изведување на научно 

наставни - екскурзии во учебната 

2017/2018 година на ООУ “Блаже 

Конески”- Прилеп за ИИИ (трето) 

одделение, В (петто) ,ВИ (шесто) 

одделение и ИЏ (деветто) одделение. 

276. Одлука за давање согласност на 

Програмата за изведување на научно 

наставни - екскурзии во учебната 

2017/2018 година на ООУ “Климент 

Охридски” - Прилеп за ИИИ (трето) 

одделение, В (петто),  ВИ (шесто) и 

ИЏ (деветто) одделение. 

277. Одлука за давање согласност на 

Програмата за изведување на научно 

наставни-екскурзии во учебната 

2017/2018 година на ООУ „Кирил и 

Методиј” с.Канатларци - Прилеп за 

ИИИ (трето) одделение, ВИ (шесто) 

одделение и ИЏ (деветто) одделение. 

278.  Одлука за  верификација на мандатите 

на членовите на  Советот на Општина 

Прилеп. 

279. Одлука за ослободување од плаќање 

надомест за уредување на градежно 

земјиште за изградба на објект на 
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КП бр.743/8 КО Прилеп за заштита 

и чување на електронски податоци, 

на инвеститорот Министерство за 

внатрешни работи на Република 

Македонија. 

280. Одлука за давање согласност за 

формирање паралелки со помал број 

ученици за учебната 2017/2018 

година во средните училишта во 

Општина Прилеп. 

281. Одлука за давање согласност за 

формирање паралелки со помал број 

ученици за учебната 2017/2018 

година во основните општински 

училишта во Општина Прилеп, 

282. Одлука за неусвојување на 

Извештајот-информација за 

безбедносната состојба на 

подрачјето на ПС од Општа 

надлежност-Прилеп, во текот на 

првото полугодие од 2017 година. 

283. Одлука за давање согласност за 

формирање паралелки со помал број 

ученици за учебната 2017/2018 

година во СОУ ,,Орде Чопела’’-

Прилеп 

284. Одлука за проширување на 

средствата на Буџетот на Општина 

Прилеп за 2017 година. 

285. Одлука за измена на распоредот на 

средствата на Буџетот на Општина 

Прилеп за 2017 година. 

286. Одлука за доделување на средства 

на Здружението ЛОКАЛЕН 

СПОРТСКИ СОЈУЗ Прилеп, за 

реализација на хуманитарниот 

турнир во мал фудбал ,Свети 

Никола’’. 

287. Одлуката за усвојување на Програма 

за работењето на ЈП за ПУП Прилеп-

планирани активности во 2018, бр.01-

1140/7 од 20.12.2017 година. 

288. Одлуката за усвојување на 

Финансискиот план за работењето на 

ЈП за ПУП Прилеп за периодот од 

01.01.2018 до 31.12.2018 година, бр.05-

1140/9 од 20.12.2017 година. 

289. Одлуката за недавање согласност на 

тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈП за ПУП 

Прилеп за период од 01.07.2017 година 

до 30.09.2017 година. 

290. Одлуката за недавање согласност на 

тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈКП 

„Комуналец” -  Прилеп за период од 

01.07.2017 година до 30.09.2017 

година 

291. Одлуката за усвојување на 

Финансиски план на ЈКП 

,,Комуналец’’ Прилеп, за 2018 година. 

292. Одлуката за недавање согласност на 

тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈКП 

,,Водовод и канализација’’-Прилеп за 

период од 01.07.2017 година до 

30.09.2017 година. 

293. Одлуката за усвојување на Програма 

за работа и развој со инвестиционите 

вложувања и финансовиот план на 

ЈКП ,,Водовод и канализација’’ 

Прилеп, за 2018 година бр.02-323/4 од 

23.12.2017 година. 

294. Одлуката за усвојување на Извештајот 

за работа на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’–

Прилеп за 2016/2017 година. 

295. Одлуката за усвојување на Програмата 

за работа на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’–

Прилеп за 2017/2018 година. 

296. Одлуката за недавање согласност на 

тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈОУ Дом за 

стари лица ,,Киро Крстески-Платник’’- 

Прилеп за период од 01.07.2017 

годинадо 30.069.2017 година. 

297. Одлуката за усвојување на Програма 

за реализација на дејноста на ЈОУ 

Градска  библиотека ,,Борка Талески’’ 

- Прилеп, за 2018 година, со 

финансиски план, бр.01-270 од 

15.12.2017 година. 

298. Одлуката за надоместок на трошоците 

на политичките партии за локалните 

избори во 2017 година. 

299. Одлуката за давање согласност на 

Годишниот план за вработување во 

2018 година во ЕЛС Општина Прилеп 

бр. 34 - 2625/1 од 25.12.2017 година. 

300. Одлуката за давање согласност за 

начинот на распределба на средствата 

во СОЕПТУ Кузман Јосифоски Питу,  

СОУ Орде Чопела и СОУ Ристе 

Ристески-Ричко. 

301. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко 

планска документација со која ќе се 
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изврши проширување на планскиот 

опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.2831 и 713/1 -КО 

Канатларци, на барање од Авдија Куч. 

302. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко 

планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот 

опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.1438/1 -КО Прилеп, на 

барање од Аврамоска Анета. 

303. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко 

планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот 

опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.1447 -КО Прилеп, на 

барање од Селвија Ајдароска. 

304. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко 

планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот 

опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.4075 -КО Варош, на 

барање од Андоноски Марјан. 

305. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко 

планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот 

опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.919 -КО Прилеп, на 

барање од Апостоловски Владо. 

306. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко 

планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот 

опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.145 -КО Леништа, на 

барање од Димитрија Димески. 

307. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко 

планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот 

опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.3189 -КО Прилеп, на 

барање од Ѓорѓијески Мартин. 

308. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко 

планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот 

опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.2892/1 -КО Прилеп, на 

барање од Жарко Јорданоски. 

309. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко 

планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот 

опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.3021 -КО Варош, на 

барање од Зоран Атанасоски. 

310. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко 

планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот 

опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.1061 -КО Плетвар, на 

барање од Зоран Дамчески. 

311. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко 

планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот 

опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.414 -КО Прилеп, на 

барање од Костоска Нада. 

312. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко 

планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот 

опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.2328 -КО Дабница, на 

барање од Кремчески Кире. 

313. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко 

планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот 

опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.1703 -КО Прилеп, на 

барање од Мартиноски Љупчо. 

314. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко 

планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот 

опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.3995 -КО Варош, на 

барање од Мирјана Ристеска. 

315. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко 

планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот 

опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.2964/9 -КО Присад, на 

барање од Наташа Милеска 

Михајлоска. 

316. Одлуката за утврдување исполнети 
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услови за донесување на урбанистичко 

планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот 

опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.28/3 -КО Прилеп, на 

барање од Ристески Миле. 

317. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко 

планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот 

опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.1047 -КО Прилеп, на 

барање од Рубинчо Алексоски. 

318. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко 

планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот 

опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.4050/2 -КО Варош, на 

барање од Снежана Андоноска. 

319. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко 

планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот 

опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.1699 -КО Прилеп, на 

барање од Стеван Атанасоски. 

320. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко 

планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот 

опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.431 -КО Лениште, на 

барање од Александар Тодороски. 

321. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко 

планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот 

опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.956/1 -КО Варош, на 

барање од Трајкоска Виолета, 

Р Е Ш Е Н И Ј А 

1. Решение за предлог на член на 

Управниот Одбор при ЈУМЦСР 

Прилеп 

2. Решение за констатирање престанок на 

мандат на член на Советот на 

Општина Прилеп 

3. Решение за Избор на Верификациона 

комисија. 

4. Решение за Избор на  Кандидациона 

комисија. 

5. Решение за Избор на Претседател  на  

Советот на Општина Прилеп. 

6. Решение за Избор на Комисија за 

мандатни прашања, избор и 

именување 

7. Решение за избор на Комисијата за 

одбележување празници и 

манифестации  и доделување 

награди и признанија,  

8. Решение за констатирање престанок 

на мандат на член на Советот на 

Општина Прилеп. 

9. Решение 

заверификацијанамандатначленнаСо

ветотнаОпштинаПрилеп. 

10. Решение за формирање Комисија за 

финансирање, буџет и локален 

економски развој. 

11. Решение за формирање Комисија за 

урбанизам, комунални дејности и 

заштита на животната средина. 

12. Решение за формирање Комисија за 

општествени дејности и правата на 

децата. 

13. Решение за формирање Комисија за 

статут и прописи. 

14. Решение за формирање Комисија за 

елементарни непогоди. 

15. Решение за формирање Комисија за 

месна самоуправа. 

16. Решение за формирање Комисијата 

за родова еднаквост. 

17. Решение за именување членови на 

Советот кои учествуваат при 

склучувањето на бракови во Прилеп 

и МК Плетвар, МК Тројаци и МК 

Старо Лагово. 

18. Решение за именување членови на 

Советот кои учествуваат при 

склучувањето на бракови во МК 

Витолиште, МК Дуње, МК 

Тополчани и МК Канатларци. 

19. Решение за именување членови на 

Советот кои учествуваат при 

склучувањето на бракови во МК 

Мало Коњари. 

20. Решение за формирање Комисија за 

изработка на Програма за работа на 

Советот на Општина Прилеп за 

мандат 2017-2021 година,  

21. Решение за констатирање престанок 

на мандат на член на Советот на 

Општина Прилеп. 
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22. Решение за верификација на мандат 

на член на Советот на Општина 

Прилеп. 

23. Решение за констатирање престанок 

на мандат на член на Советот на 

Општина Прилеп. 

24. Решение за верификација на мандат 

на член на Советот на Општина 

Прилеп. 

25. Решение за именување на членови 

во Управниот одбор на ЈКП 

,,Пазари’’-Прилеп.  

26. Решение за именување на членови 

во Надзорниот одбор за контрола на 

материјално-финансиското 

работење на ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп. 

27. Решение за именување на членови 

во Управниот одбор на ЈП за ПУП 

Прилеп. 

28. Решение за именување на членови 

во Надзорниот одбор за контрола на 

материјално-финансиското 

работење на ЈП за ПУП Прилеп. 

29. Решение за именување на членови 

во Управниот одбор на 

ЈКП,,Водовод и канализација’’ 

Прилеп. 

30. Решение за именување на членови 

во Надзорниот одбор за контрола на 

материјално-финансиското 

работење на ЈКП ,,Водовод и 

канализација’’ Прилеп. 

31. Решение за именување на членови 

во Управниот одбор на 

ЈКП,,Комуналец’’ Прилеп. 

32. Решение за именување на членови 

во Надзорниот одбор за контрола на 

материјално-финансиското 

работење на ЈКП,,Комуналец’’ 

Прилеп. 

33. Решение за именување 

претставници на Општина Прилеп 

во Училишниот одбор на СОУ 

Гимназија “Мирче Ацев” - Прилеп.  

34. Решение за именување 

претставници на Општина Прилеп 

во Училишниот одбор на СОУ 

“Орде Чопела” - Прилеп. 

35. Решение за именување 

претставници на Општина Прилеп 

во Училишниот одбор на СОУ 

“Ристе Ристески-Ричко” - Прилеп. 

36. Решение за именување 

претставници на Општина Прилеп 

во Училишниот одбор на СОУ 

“Ѓорче Петров” - Прилеп. 

37. Решение за именување 

претставници на Општина Прилеп 

во Училишниот одбор на СОУ 

“Кузман Јосифоски-Питу” - Прилеп. 

38. Решение за именување 

претставници на Општина Прилеп 

во Управниот одбор на ЈОУДГ 

,,Наша иднина’’–Прилеп. 

39. Решение за разрешување член на 

Управниот одбор на ЈОУ Дом за 

стари лица ’’Киро Крстески-

Платник’’-Прилеп. 

40. Решение за именување член на 

Управниот одбор на ЈОУ Дом за 

стари лица ’’Киро Крстески-

Платник’’-Прилеп. 

41. Решението за избор на Командир на 

Полициска станица од општа 

надлежност Прилеп. 

42. Решението за именување на членови 

на Општинскиот Штаб за заштита и 

спасување во Локална самоуправа 

на Општина Прилеп. 

                   ЗАКЛУЧОЦИ 

1. Заклучок за усвојување на 

локален акциски план за 

борба против трговија со 

луѓе и илегална миграција во 

Република Македонија, 

Општина Прилеп 2017-2020. 

2. Заклучок за усвојување на 

годишен оперативен план на 

локалната комисија за борба 

против трговија со луѓе и 

илегална миграција на 

Општина Прилеп  за  2017 

година. 

3. Заклучок за усвојување на 

Стратегијата за климатски 

промени на Општина 

Прилеп 2017-2022. 

4. Заклучок за усвојување на 

Локален акционен план за 

инклузија на ромите во 

областа домување и 

образование 2017-2020. 

5. Заклучок за усвојување на 

Програмата за работа за 

зголемено учество на Ромите 

и другите помали етнички 

заедници во општествениот 

живот и развојот на општина 

Прилеп (2017-2018) 

6. Заклучок за усвојување на 

Стратегија за зголемено 

учество на Ромите и другите 

помали етнички заедници во 
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општествениот живот и 

развојот на општина Прилеп. 

7. Заклучок за неприфаќање на 

Нацрт-Стратегијата за 

интеграција на бегалци и 

странци во Република 

Македонија 2017-2027 и 

Националниот Акционен 

План произлезен од 

Стратегијата донесени од 

Владата на Република 

Македонија 

8. Заклучок за утврдување 

неуредност на граѓанска 

иницијатива 

9. Заклучок за усвојување на 

Збирниот Извештај за 

проценетата штета на 

подрачјето на с.Лениште во 

Општина Прилеп од 

невремето на 08.08.2017 

година 

10. Заклучок за давање 

согласност за вработување 

без јавен оглас преку трајно 

преземање. 

 

АКТ ОД КОМИСИЈА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ 

ПРАЗНИЦИ И МАНИФЕСТАЦИИ  

И ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА 

1. Одлука за доделување на награди и 

признанија по повод 3-ти Ноември - 

Денот на ослободувањето на 

Прилеп. 

 

 
      Број  09 – 292/2                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   29.01.2018 година                        на Совет на Општина Прилеп 

           Прилеп                                             Миле Талевски    

 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА    ПРОГРАМАТА ЗА 

РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

 

1.    Програмата за работа на Советот на Општина 

Прилеп за 2018 година, се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08 - 294/2                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 

29.01.2018година                                    на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                                Илија Јованоски 

 

 

 

   Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот 

за локалната самоуправа ("Службен весник на 

Р.Македонија" бр 5/2002), член 26 став 1 точка 3 од 

Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник  

на Општина Прилеп„ бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

и член 119 од Деловникот на Советот на Општина 

Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп 

бр.11/2004), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 29.01.2018 година, донесе: 

 

П Р О Г Р А М А 

за работа на Советот на Општина Прилеп за 2018 

година 

             

           I. ОПШТ ДЕЛ 

          Според надлежностите што се определени со 

Уставот на Република Македонија, Законот за 

локалната самоуправа, Стаутот и Деловникот за 

работа на Советот на Општина Прилеп, Советот 

донесува Програма за работа за 2018 година. 

          Во Програмата се обележани основните 

рамки и насоки за работа на Советот во 

календарската 2018 година согласно со 

надлежностите кои се во ингеренции на Советот.  

 Програмата овозможува транспарентност 

во работата на Општината и е отворена за 

постојано проширување и дополнување согласно 

со укажувања на заинтересирани субјекти и 

поединци од Општината.  

 

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

II.1. Прво тримесечие - период ЈАНУАРИ - МАРТ 

2018 година 

   

НОСИТЕЛ: Сектор за урбанизам, комунални 

работи и заштита на животна средина.      

РАЗГЛЕДУВА:Комисија за урбанизам, комунални  

дејности и заштита на животна средина  

ДОНЕСУВА:Советот на Општина Прилеп. 

• Програма за изработка на урбанистички 

планови на територијата на Општина Прилеп за 

2018 година. 

• Програма за поставување на урбана 

опрема на подрачјето на Општина Прилеп за 2018 

година. 

• Донесување, изменување и дополнување 

на урбанистичките планови во Општина Прилеп. 

• Утврдување на услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат и 
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вклопување на бесправните објекти и утврдување 

услови за пренамена на објектите. 

 

ИЗРАБОТУВА: ЈКП "Комуналец" Прилеп, ЈКП 

"Водовод и канализација" Прилеп, ЈКП"Пазари" 

Прилеп, ЈП за ПУП Прилеп,Сектор за 

финансирање ЕЛС 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за финансирање и буџет 

ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 

• Завршна сметка на Буџетот на Општина 

Прилеп за 2017 година. 

• Завршна сметка за финансиското работење 

на ЈКП "Комуналец" Прилеп за  2017 година.  

• Завршна сметка за финансиското работење 

на ЈКП "Водовод и канализација" Прилеп за  2017 

година. 

• Завршна сметка за финансиското работење 

на ЈКП"Пазари" Прилеп за  2017  година.  

• Завршна сметка за финансиското работење 

на ЈП за ПУП Прилеп за 2017 година 

 

 

ИЗРАБОТУВА: основните и средните училишта 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за финансирање и буџет  

ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 

• Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ 

"Кочо Рацин" - Прилеп  

• Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ 

"Рампо Левката" - Прилеп. 

• Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ 

"Кире Гаврилоски" - Прилеп. 

• Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ 

ООУ "Гоце Делчев" - Прилеп 

• Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ 

"Добре Јованоски" - Прилеп 

• Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ 

"Блаже Конески" - Прилеп 

• Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ 

"Климент Охридски" - Прилеп 

• Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ 

"Круме Волнароски" - Прилеп 

• Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ 

"Страшо Пинџур" - Прилеп 

• Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ 

’Кирил и Методиј’ - Прилеп 

• Завршните сметки 787, 785 и 903 на СОУ 

"Мирче Ацев" - Прилеп 

• Завршните сметки 787, 785 и 903 на СОУ 

"Орде Чопела" - Прилеп 

• Завршните сметки 787, 785 и 903 на СОУ 

"Ристе Ристески" - Прилеп 

• Завршните сметки 787, 785 и 903 на СОУ 

"Ѓорче Петров" - Прилеп 

• Завршните сметки 787, 785 и 903 на СОУ 

"Кузман Јосифоски" - Прилеп 

• Завршните сметки 787, 785 и 903 на 

ООМУ „ Ордан Михајлоски- Прилеп 

 

 

ИЗРАБОТУВА: ЈКП "Комуналец" Прилеп, ЈОУДГ 

„Наша иднина" Прилеп, ЈОУ Градска библиотека 

„Борка Талески„-Прилеп 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за урбанизам,  

комунални дејности и заштита на животна средина 

и Комисија за општествени дејности и правата на 

децата 

ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 

• Извештај за извршениот Оперативен план 

на ЈКП „Комуналец„- Прилеп за 2017 година. 

• Извештајот за реализирани активности на 

ЈОУДГ „Наша иднина" Прилеп за 2017 година 

• Извештајот за реализација на Годишната 

Програма за работа на ЈОУДГ „Наша иднина" 

Прилеп за 2017 година 

•  Извештајот за работата на ЈОУ Градска 

библиотека „Борка Талески„-Прилеп 

 

 

ИЗРАБОТУВА: Комисија за општествени  дејности 

и Комисија за одбележување на  значални настани, 

личности и празници 

НОСИТЕЛ: Совет на Општина Прилеп и 

Комисијата за  општествени дејности 

 

• Програма за одбележување на верскиот 

празник ,,Прочка" и учество во 

манифестацијата ,,Собири на карневалски 

градови".  

• Одлука за продолжување на работното 

време на угостителските објекти за време на 

Меѓународниот карневал ,,ПРОЧКА’’ за 2018 

година 

• Советнички прашања и одговори. 

 

             II.2. Второ тримесечие - период АПРИЛ - 

ЈУНИ 2018 година 

 

НОСИТЕЛ: Сектор за урбанизам, комунални 

работи и 

 заштита на животна средина.      

РАЗГЛЕДУВА:    Комисија за урбанизам, 

комунални  дејности и заштита на животна средина  

 ДОНЕСУВА:Советот на Општина Прилеп. 

 

• Утврдување на услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправните објекти како и 

утврдување услови за пренамена на објектите. 

• Донесување, изменување и дополнување 

на урбанистичките планови во Општина Прилеп. 

 

 

ИЗРАБОТУВА: ЈКП "Комуналец" Прилеп, ЈКП 

"Водовод и канализација" Прилеп, ЈКП"Пазари" 

Прилеп, ЈП за ПУП Прилеп,Сектор за 

финансирање ЕЛС 
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РАЗГЛЕДУВА: Комисија за финансирање и буџет 

ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 

• Извештај за извршување на Буџетот на 

Општина Прилеп за прв квартал, 

• Финансискиот Извештај за финансиското 

работење на ЈП за ПУП Прилеп, за прв квартал 

• Финансискиот Извештај за финансиското 

работење на ЈКП ,,Водовод и канализација’’ 

Прилеп, за прв квартал 

• Финансискиот Извештај за финансиското 

работење на ЈКП ,,Пазари’’ Прилеп, за прв квартал 

• Финансискиот Извештај за финансиското 

работење на ЈКП ,,Комуналец’’ Прилеп, за прв 

квартал 

 

ИЗРАБОТУВА: основните и средните училишта 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за општествени дејности 

и правата на децата 

ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 

• Финансиски план на ООУ "Кочо Рацин" - 

Прилеп за 2018 

• Финансиски план на ООУ "Рампо 

Левката" - Прилеп за 2018 

• Финансиски план на ООУ "Кире 

Гаврилоски" - Прилеп за 2018 

• Финансиски план на ООУ ООУ "Гоце 

Делчев" - Прилеп за 2018 

• Финансиски план на ООУ "Добре 

Јованоски" - Прилеп за 2018 

• Финансиски план на ООУ "Блаже 

Конески" - Прилеп за 2018 

• Финансиски план на ООУ "Климент 

Охридски" - Прилеп за 2018 

• Финансиски план на ООУ "Круме 

Волнароски" - Прилеп за 2018 

• Финансиски план на ООУ "Страшо 

Пинџур" - Прилеп за 2018 

• Финансиски план на ООУ ’Кирил и 

Методиј’ - Прилеп за 2018 

• Финансиски план на СОУ "Мирче Ацев" - 

Прилеп за 2018 

• Финансиски план на СОУ "Орде Чопела" - 

Прилеп за 2018 

• Финансиски план на СОУ "Ристе 

Ристески" - Прилеп за 2018 

• Финансиски план на СОУ "Ѓорче Петров" 

- Прилеп за 2018 

• Финансиски план на СОУ "Кузман 

Јосифоски" - Прилеп за 2018 

• Финансиски план на ООМУ „ Ордан 

Михајлоски- Прилеп за 2018 

 

 

 

НОСИТЕЛ: Сектор за урбанизам, комунални 

работи и 

 заштита на животна средина.      

РАЗГЛЕДУВА:    Комисија за урбанизам, 

комунални  дејности и заштита на животна средина  

и Комисија  за општествени дејности 

ДОНЕСУВА:Советот на Општина Прилеп. 

• Правилник за поставување на урбана 

опрема;  

 

ИЗРАБОТУВА: ЈП за ПУП Прилеп,ЛЕР 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за урбанизам,  

комунални дејности и заштита на животна средина 

ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 

o Одлука за определување на локалитет за 

организирање на"Фестивал на пивото - 2018 

o Ценовникот на услугите за паркирање на 

патнички моторни возила на Јавните паркиралишта 

од значење за Општина Прилеп за време на 

оджување на ПИВО ФЕСТ 2018 – ПРИЛЕП 

o Одлука за продолжувње на работното 

време на угостителските објекти за време на 

одржување на "Фестивал на пивото - 2018 

 

II.3. Трето тримесечие - период ЈУЛИ - 

СЕПТЕМВРИ 2018 година 

 

 

НОСИТЕЛ: Сектор за урбанизам, комунални 

работи и 

 заштита на животна средина.      

РАЗГЛЕДУВА:    Комисија за урбанизам, 

комунални  дејности и заштита на животна средина   

ДОНЕСУВА:Советот на Општина Прилеп. 

 

• Утврдување на услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправните објекти како и 

утврдување услови за пренамена на објектите. 

• Донесување, изменување и дополнување 

на урбанистичките планови во Општина Прилеп. 

 

 

ИЗРАБОТУВА: ЈКП "Комуналец" Прилеп, ЈКП 

"Водовод и канализација" Прилеп, ЈКП"Пазари" 

Прилеп, ЈП за ПУП Прилеп,Сектор за 

финансирање ЕЛС 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за финансирање и буџет 

ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 

• Извештај за извршување на Буџетот на 

Општина Прилеп за втор квартал, 

• Финансискиот Извештај за финансиското 

работење на ЈП за ПУП Прилеп, за втор квартал 

• Финансискиот Извештај за финансиското 

работење на ЈКП ,,Водовод и канализација’’ 

Прилеп, за втор квартал 

• Финансискиот Извештај за финансиското 

работење на ЈКП ,,Пазари’’ Прилеп, за втор 

квартал 
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• Финансискиот Извештај за финансиското 

работење на ЈКП ,,Комуналец’’ Прилеп, за втор 

квартал 

 

ИЗРАБОТУВА: Комисија за одбележување на  

значални настани, личности и празници   во  

соработка со Сојузот  

на борците 

РАЗГЛЕДУВА: Советот на Општина Прилеп 

УСВОЈУВА:       Советот на Општина Прилеп. 

 

 

• Програма за прославување на 11 

Октомври.  

 

 

ИЗРАБОТУВА: ПС прилеп 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за општествени дејности 

ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 

• Информација за превземените мерки за 

безбедноста на сообраќајот на патиштата во 

Општина Прилеп. 

 

ИЗРАБОТУВА: сите ООУ и СОУ 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за општествени дејности 

ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 

 

• Годишниот Извештај за работа на ООУ 

"Кочо Рацин" - Прилеп, за учебната 2017/2018 

година 

• Годишниот Извештај за работа на ООУ 

"Рампо Левката" - Прилеп, за учебната 2017/2018 

година 

• Годишниот Извештај за работа на ООУ 

"Кире Гаврилоски" - Прилеп, за учебната 

2017/2018 година 

• Годишниот Извештај за работа на ООУ 

"Гоце Делчев" - Прилеп, за учебната 2017/2018 

година 

• Годишниот Извештај за работа на ООУ 

"Добре Јованоски" - Прилеп, за учебната 2017/2018 

година 

• Годишниот Извештај за работа на ООУ 

"Блаже Конески" - Прилеп, за учебната 2017/2018 

година 

• Годишниот Извештај за работа на ООУ 

"Климент Охридски" - Прилеп, за учебната 

2017/2018 година 

• Годишниот Извештај за работа на ООУ 

"Круме Волнароски" - Прилеп, за учебната 

2017/2018 година 

• Годишниот Извештај за работа на ООУ 

"Страшо Пинџур" - Прилеп, за учебната 2017/2018 

година 

• Годишниот Извештај за работа на ООУ 

’Кирил и Методиј’ - Прилеп, за учебната 2017/2018 

година  

• Годишниот Извештај за работа на СОУ 

"Мирче Ацев" - Прилеп, за учебната 2017/2018 

година 

• Годишниот Извештај за работа на СОУ 

"Орде Чопела" - Прилеп, за учебната 2017/2018 

година 

• Годишниот Извештај за работа на СОУ 

"Ристе Ристески" - Прилеп, за учебната 2017/2018 

година 

• Годишниот Извештај за работа на СОУ 

"Ѓорче Петров" - Прилеп, за учебната 2017/2018 

година 

• Годишниот Извештај за работа на СОУ 

"Кузман Јосифоски" - Прилеп, за учебната 

2017/2018 година 

• Годишниот Извештај за работа на ООМУ „ 

Ордан Михајлоски-Прилеп, за учебната 2017/2018 

година 

• Годишна Програма за работа на ООУ 

"Кочо Рацин’ - Прилеп, 

• за учебната 2018/2019 година 

• Годишна Програма за работа на ООУ 

"Рампо Левката"- Прилеп, за учебната 2018/2019 

година 

• Годишна Програма за работа на ООУ 

"Кире Гаврилоски" - Прилеп, за учебната 

2018/2019 година 

• Годишна Програма за работа на ООУ 

"Гоце Делчев"- Прилеп, 

• за учебната 2018/2019 година 

• Годишна Програма за работа на ООУ 

"Добре Јованоски" - Прилеп, за учебната 2018/2019 

година 

• Годишна Програма за работа на ООУ 

"Блаже Конески"- Прилеп, за учебната 2018/2019 

година  

• Годишна Програма за работа на ООУ 

"Климент Охридски" - Прилеп, за учебната 

2018/2019 година 

• Годишна Програма за работа на ООУ 

"Круме Волнароски" - Прилеп, за учебната 

2018/2019 година 

• Годишна Програма за работа на ООУ 

"Страшо Пинџур" - Прилеп, за учебната 2018/2019 

година 

• Годишна Програма за работа на ООУ 

’Кирил и Методиј’ - Прилеп, за учебната 2018/2019 

година 

• Годишна Програма за работа на СОУ 

"Мирче Ацев’ - Прилеп, 

• за учебната 2018/2019 година 

• Годишна Програма за работа на СОУ 

"Орде Чопела"- Прилеп, 

• за учебната 2018/2019 година 

• Годишна Програма за работа на СОУ 

"Ристе Ристески" - Прилеп, за учебната 2018/2019 

година 

• Годишна Програма за работа на СОУ 

"Ѓорче Петров" - Прилеп, за учебната 2018/2019 

година.  
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• Годишна Програма за работа на СОУ 

"Кузман Јосифоски"- Прилеп, за учебната 

2018/2019 година 

• Годишна Програма за работа на ООМУ „ 

Ордан Михајлоски- Прилеп, за учебната 2018/2019 

година 

• Програмата за изведување на научно 

наставни - екскурзи во учебната 2018/2019 година  

на ООУ "Кочо Рацин"- Прилеп 

• Програмата за изведување на научно 

наставни - екскурзи во учебната 2018/2019 година 

на ООУ "Рампо Левката"- Прилеп 

• Програмата за изведување на научно 

наставни - екскурзи во учебната 2018/2019 година 

на ООУ "Кире Гаврилоски"- Прилеп 

• Програмата за изведување на научно 

наставни - екскурзи во учебната 2018/2019 година 

на ООУ "Гоце Делчев"- Прилеп 

• Програмата за изведување на научно 

наставни - екскурзи во учебната 2018/2019 година 

на ООУ "Добре Јованоски"- Прилеп 

• Програмата за изведување на научно 

наставни - екскурзи во учебната 2018/2019 година 

на ООУ "Блаже Конески"- Прилеп 

• Програмата за изведување на научно 

наставни - екскурзи во учебната 2018/2019 година 

на ООУ "Климент Охридски"- Прилеп 

• Програмата за изведување на научно 

наставни - екскурзи во учебната 2018/2019 година 

на ООУ "Страшо Пинџур"- Прилеп 

 

II. 4.  Четврто тримесечие - период ОКТОМВРИ - 

ДЕКЕМВРИ 2018 година 

 

НОСИТЕЛ: Сектор за урбанизам, комунални 

работи и 

 заштита на животна средина.      

РАЗГЛЕДУВА:    Комисија за урбанизам, 

комунални  дејности и заштита на животна средина   

ДОНЕСУВА:Советот на Општина Прилеп. 

 

 

• Утврдување на услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправните објекти како и 

утврдување услови за пренамена на објектите. 

• Донесување, изменување и дополнување 

на урбанистичките планови во Општина Прилеп. 

 

 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за одбележување 

 на значајни настани, личности и празници 

УСВОЈУВА: Комисија за одбележување на 

значални  

настани, личности и празници 

 

• Доделување на награди 3 Ноември. 

РАЗГЛЕДУВА: ЈКП "Комуналец" Прилеп, ЈКП 

"Водовод и канализација" Прилеп, ЈКП"Пазари" 

Прилеп, ЈП за ПУП Прилеп,Сектор за 

финансирање ЕЛС 

УСВОЈУВА: Комисија за финансирање и буџет 

 

• Извештај за извршување на Буџетот на 

Општина Прилеп за трет квартал, 

• Финансискиот Извештај за финансиското 

работење на ЈП за ПУП Прилеп, за трет квартал 

• Финансискиот Извештај за финансиското 

работење на ЈКП ,,Водовод и канализација’’ 

Прилеп, за трет квартал 

• Финансискиот Извештај за финансиското 

работење на ЈКП ,,Пазари’’ Прилеп, за трет квартал 

• Финансискиот Извештај за финансиското 

работење на ЈКП ,,Комуналец’’ Прилеп, за трет 

квартал 

• Извештајот за работата на ПС - Општа 

надлежност Прилеп во првото полугодие 2018 

година 

• План на програми за развој на Општина 

Прилеп за 2019 година 

• Давање согласност на СОУ за паралелки 

со помал број на ученици. 

 

 

 

ИЗРАБОТУВА: Одделение  за локални  

 патишта и улици 

РАЗГЛЕДУВА:Комисија за урбанизам,  

комунални дејности и заштита на животна средина 

ДОНЕСУВА: Советот на Општина Прилеп 

 

 

• ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА за 

организирање и функционирање на зимската 

служба на подрачјето од Општина Прилеп, за 

сезоната 2018/2019 година 

 

ИЗРАБОТУВА:Комисија за општествени  

дејности 

ДОНЕСУВА:Советот на Општина Прилеп 

   

• Програма за работа на Советот на 

Општина Прилеп за 2019 година. 

 

ИЗРАБОТУВА: ЈКП "Комуналец" Прилеп, ЈКП 

"Водовод и канализација" Прилеп, ЈКП"Пазари" 

Прилеп, ЈП за ПУП Прилеп,Сектор за 

финансирање ЕЛС 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за финансирање и буџет 

ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

• Буџет на Општина Прилеп за 2019 година. 

• Одлука за извршување на Буџетот за 2019 

година. 

• Финансиски план на ЈКП,,Комуналец", 

Прилеп за  2019 година.  

• Финансиски план на ЈКП,,Водовод и 

канализација" Прилеп за  2019 година.  

• Финансиски план на ЈКП,,Пазари" Прилеп 

за  2019 година.  
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• Финансиски план на ЈП за ,,ПУП" Прилеп 

за  2019 година 

• Програмата за работа на ЈП за ПУП 

Прилеп, за 2019 година 

• Програмата за работа на ЈКП ,,Водовод и 

канализација"Прилеп, за 2019 година 

• Програмата за работа на ЈКП ,,Пазари" 

Прилеп, за 2019 година 

• Програмата за работа на ЈКП,,Комуналец", 

Прилеп за  2019 година 

• Програмата за работа на ЈОУ Градска 

библиотека ,,Борка Талески’’Прилеп за 2019 

година 

• Програмата за работа на ЈОУДГ ,,Наша 

иднина’’-Прилеп за 2019 година 

• Програмата на ЈКП,, Комуналец’’- Прилеп 

за одржување на јавна чистота на Општина Прилеп 

за 2019 година 

• Програмата на ЈКП,, Комуналец’’- Прилеп 

за работа на градски гробишта и капела за 2019 

година 

• Програмата на ЈКП,, Комуналец’’- Прилеп 

за одржување и користење на паркови, зеленило, 

парк-шуми и рекреативни површина на Општина 

Прилеп за 2019 година 

• Програмата на ЈКП,, Комуналец’’- Прилеп 

за управување со отпад на територијата на 

Општина Прилеп за 2019 година 

• Програма за уредување на градежното 

земјиште на подрачјето на Општина Прилеп за 

2019 година. 

 

 

III.НОРМАТИВЕН ДЕЛ 

Со овој дел од Програмата за работа на Советот на 

Општина Прилеп се обработува нормативната 

дејност на Советот што треба да се извршува во 

текот на 2017 година, која се сведува во 

донесување на нормативни акти за усогласување 

на постојните прописи во изминатиот период од 

страна на Советот врз основа на прописите што ќе 

бидат донесени во 2018 година.  

 

IV.ЗАВРШЕН ДЕЛ 

 

             При разгледувањето на Буџетот и 

Завршната сметка да се даде поголема јавност.  

             За извршување на Програмата се 

задолжуваат предлагачите, изготвувачите и сите 

останати учесници да се придржуваат на роковите 

утврдени со програмата. 

  

             Во текот на 2018 година, Советот на 

Општина Прилеп ќе ги разгледува и сите 

дополнителни прашања што ќе произлезат од 

тековното работење. 

 

             Извршувањето на Програмата ќе зависи од 

законските и финансиските услови.  

 

  Програмата да се проследи до 

Градоначалникот и да се објави во "Службен 

гласник на Општината Прилеп". 

 
 

      Број  09 – 292/3                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   29.01.2018 година                     на Совет на Општина Прилеп 
           Прилеп                                           Миле Талевски    

 

 

   

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БЕСПЛАТЕН ЈАВЕН 

ГРАДСКИ ПРЕВОЗ ЗА ПЕНЗИОНЕРИ 

ОДНОСНО ЛИЦА ПОСТАРИ ОД 62 ГОДИНИ ЗА 

ЖЕНИ ОДНОСНО 64 ГОДИНИ 

ЗА МАЖИ ВО АВТОБУСИТЕ НА ЈП ЗА ПУП 

ПРИЛЕП ЗА 2018 ГОДИНА 

 

 

1. Одлуката за давање согласност на Одлуката за 

определување на бесплатен јавен градски превоз за 

пензионери односно лица постари од 62 години за 

жени односно 64 години за мажи во автобусите на 

ЈП за ПУП Прилеп за 2018 година, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 294/3                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.01.2018година                                 на Општина Прилеп 

    П р и л е п                                             Илија Јованоски 

 

 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на Република Македонија” бр. 5/2002), член 

11 став 1 точка 5 од Законот за јавни претпријатија 

("Службен весник на 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, 61/15 и 39/16) и член 26 став 1 точка 20 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 29.01.2018 година, донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

 за давање согласност на Одлуката за 

определување на бесплатен јавен градски превоз за 

пензионери односно лица постари од 62 години за 

жени односно 64 години за мажи во автобусите на 

ЈП за ПУП Прилеп за 2018 година 
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                           член 1 

          Се дава согласност на Одлуката за 

определување на бесплатен јавен градски превоз за 

пензионери односно лица постари од 62 години за 

жени односно 64 години за мажи во автобусите на 

ЈП за ПУП Прилеп за 2018 година, бр.02-46/4 од 

15.01.2018 година. 
член 2 

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП 

Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина 

Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 

Општина Прилеп’’. 

 
      Број  09 – 292/4                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   29.01.2018 година                        на Совет на Општина Прилеп 
           Прилеп                                              Миле Талевски    

 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2018 ГОДИНА, НА ЈОУ 

ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА ,,КИРО КРСТЕСКИ –

ПЛАТНИК’’- ПРИЛЕП, БР. 05-768/1 

ОД 17.12.2017 ГОДИНА 

 

 

1. Одлуката за давање согласност на Годишниот 

план за вработување во 2018 година, на ЈОУ Дом 

за стари лица ,,Киро Крстески –Платник’’- Прилеп, 

бр. 05-768/1 од 17.12.2017 година, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08 - 294/4                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.01.2018година                              на Општина Прилеп 

    П р и л е п                                           Илија Јованоски 

 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 алинеа 

3 и став 2 од Законот за вработени во јавниот 

сектор ("Службен весник на РМ" бр.27/14, 199/14, 

27/16) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 

Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 

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

Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 

29.01.2018, донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2018 година, на ЈОУ Дом за стари 

лица ,,Киро Крстески –Платник’’- Прилеп, бр. 05-

768/1 од 17.12.2017 год 

 

член 1 

               Се дава согласност на Годишниот план за 

вработување во 2018 година, на ЈОУ Дом за стари 

лица ,,Киро Крстески –Платник’’- Прилеп, бр. 05-

768/1 од 17.12.2017 год. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до 

Градоначалникот, Дом за стари лица ,,Киро 

Крстески –Платник’’- Прилеп и архивата на 

Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 

Општина Прилеп’’. 

 

 
      Број  09 – 292/5                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   29.01.2018 година                       на Совет на Општина Прилеп 

           Прилеп                                             Миле Талевски    

 

                          

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 ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 

2018 ГОДИНА, НА  ЈОУДГ ,,НАША ИДНИНА’’-

ПРИЛЕП, БР. 02-239/2 ОД 26.12.2017 ГОДИНА 

 

 

1. Одлуката за усвојување на Финансиски план за 

2018 година, на  ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп, 

бр. 02-239/2 од 26.12.2017 година, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08 - 294/5                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.01.2018година                                    на Општина Прилеп 

    П р и л е п                                                Илија Јованоски 

 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на Република Македонија" бр. 5/2002), и 

член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина 

Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" 

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

Општина Прилеп на седницата, одржана на 

29.01.2018 година,  донесе: 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 2 од 29.01.2018 година 

 

27 
 

О   Д   Л   У   К   А 

за усвојување на Финансиски план за 2018 година, на  

 ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп, бр. 02-239/2 од 

26.12.2017 година 

 

                                        член 1 

          Се усвојува Финансиски план за 2018 

година, на  ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп, бр. 02-
239/2 од 26.12.2017 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  09 – 292/6                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   29.01.2018 година                         на Совет на Општина Прилеп 

           Прилеп                                               Миле Талевски    

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА 

УСТАНОВАТА И ПРЕТСТАВНИЦИ ОД 

РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА ВО УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА ЈОУДГ ДЕТСКА ГРАДИНКА 

,,НАША ИДНИНА’’-ПРИЛЕП 

 

1. Решението за именување претставник на 

установата и претставници од родителите на 

децата во Управниот одбор на ЈОУДГ Детска 

градинка ,,Наша иднина’’-Прилеп, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08 - 294/6                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 

29.01.2018година                                    на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                             Илија Јованоски 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локална самоуправа на РМ (’’СЛ.Весник 

на РМ’’ бр.5/2002) а в.в. со член 114 став 8 ,16 и 17 

од Законот за заштита на децата (“Службен весник 

на РМ” бр. 23/2013, бр.12/14, бр.44/14, бр.144/14, 
бр.10/15, бр.25/15, бр.150/15, бр.192/15, бр.27/16) и 

член 26 став 1 точка 45 од Статутот на Општина 

Прилеп (“Службен гласник на општина Прилеп” 

6/2003), Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 29.01.2018 година, донесе: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за именување претставник на установата и 

претставници од родителите на децата во Управниот 

одбор на ЈОУДГ,,Наша иднина’’-Прилеп 

 

       1.За претставник на установата во Управниот 

одбор на ЈОУДГ,,Наша иднина’’-Прилеп, согласно 

одлуката бр.02-238/2 од 25.12.2017 година на 

Стручниот советво установата се именува: 

-Соња Ангелеска-советник, секретар во 

установата 

 

     2. За претставници од родителите на децата во 

Управниот одбор на ЈОУДГ,,Наша иднина’’-Прилеп, 

согласно одлуката бр.02-235/3 од 22.12.2017 година 

на Советот на родители се именува: 

 -Тереза Златаноска Трајковска 

 -Марија Ташкоска 

 

     3. Мандатот на членот на Управниот одбор трае 4 

години. 

    4.Решението да се достави до именованите, 

ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп’’, Градоначалникот 

и архивата на Општина Прилеп. 

    5.Решението влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
 

      Број  09 – 292/7                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   29.01.2018 година                           на Совет на Општина Прилеп 

           Прилеп                                                  Миле Талевски    

 

 

   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 

ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА НА 

ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 

2018 ГОДИНА, БР.02-2240/3 ОД 22.09.2017 

ГОДИНА НА ЈКП ,,КОМУНАЛЕЦ’’-ПРИЛЕП 

 

1. Одлуката за давање согласност на Програмата за 

одржување на јавна чистота на територијата на 

Општина Прилеп за 2018 година, бр.02-2240/3 од 

22.09.2017 година на ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
Број 08 - 294/7                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.01.2018година                                 на Општина Прилеп 

    П р и л е п                                              Илија Јованоски 
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Врз основа на, член 36 став 1 точка 6 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, 61/15 и 39/16) и член 26 став 1 точка 15 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

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

11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 29.01.2018 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

за давање согласност на Програмата за одржување 

на јавна чистота на територијата на Општина 

Прилеп за 2018 година, бр.02-2240/3 од 22.09.2017 

година на ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп 

 

член 1 

Се дава согласност на Програмата за одржување 

на јавна чистота на територијата на Општина 

Прилеп за 2018 година, бр.02-2240/3 од 22.09.2017 

година на ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп. 

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  09 – 292/8                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   29.01.2018 година                        на Совет на Општина Прилеп 
           Прилеп                                                Миле Талевски    

 

 

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 РАБОТА 

НА ГРАДСКИ ГРОБИШТА И КАПЕЛА 

ЗА 2018 ГОДИНА, БР.02-2240/5 ОД 22.09.2017 

ГОДИНА НА ЈКП ,,КОМУНАЛЕЦ’’-ПРИЛЕП 

 

1. Одлуката за давање согласност на Програмата за 

работа на градски гробишта и капела за 2018 

година, бр.02-2240/5 од 22.09.2017 година на ЈКП 

,,Комуналец’’-Прилеп,  се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 

 

Број 08 - 294/8                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

29.01.2018година                          на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                        Илија Јованоски 

 

 

Врз основа на, член 36 став 1 точка 6 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, 61/15 и 39/16) и член 26 став 1 точка 

22 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 29.01.2018 година, донесе: 

 

 

О Д Л У К А  

за давање согласност на Програмата за работа на 

градски гробишта и капела за 2018 година, бр.02-

2240/5 од 22.09.2017 година на ЈКП ,,Комуналец’’-

Прилеп 

 

 

член 1 

Се дава согласност на Програмата за работа 

на градски гробишта и капела за 2018 година, 
бр.02-2240/5 од 22.09.2017 година на ЈКП 

,,Комуналец’’-Прилеп. 

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  09 – 292/9           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   29.01.2018 година                   на Совет на Општина Прилеп 
           Прилеп                                           Миле Талевски    

 

 

   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 

ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ, 

ЗЕЛЕНИЛО, ПАРК-ШУМИ, И РЕКРЕАТИВНИ 

ПОВРШИНИ И ПРОГРАМА ЗА ПОДИГАЊЕ И 

ОДРЖУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИЛО ЗА 2018 ГОДИНА, 

БР.02-2240/4 ОД 22.09.2017 ГОДИНА НА ЈКП 

,,КОМУНАЛЕЦ’’-ПРИЛЕП 
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1. Одлуката за давање согласност на Програмата за 

одржување и користење на паркови, зеленило, 

парк-шуми, и рекреативни површини и програма за 

подигање и одржување на зеленило за 2018 година, 

бр.02-2240/4 од 22.09.2017 година на ЈКП 

,,Комуналец’’-Прилеп, се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
 
Број 08 - 294/9                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 

29.01.2018година                                 на Општина Прилеп 

    П р и л е п                                           Илија Јованоски 

 

 

Врз основа на, член 36 став 1 точка 6 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, 61/15 и 39/16) и член 26 став 1 точка 

16 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 29.01.2018 година,  донесе: 

 

 

О Д Л У К А  

за давање согласност на Програмата за одржување 

и користење на паркови, зеленило, парк-шуми, и 

рекреативни површини и програма за подигање и 

одржување на зеленило за 2018 година, бр.02-

2240/4 од 22.09.2017 година на ЈКП ,,Комуналец’’-

Прилеп 

 

 

член 1 

Се дава согласност на Програмата за 

одржување и користење на паркови, зеленило, 

парк-шуми, и рекреативни површини и програма за 

подигање и одржување на зеленило за 2018 година, 

бр.02-2240/4 од 22.09.2017 година на ЈКП 

,,Комуналец’’-Прилеп. 

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  09 – 292/10           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   29.01.2018 година                   на Совет на Општина Прилеп 

           Прилеп                                        Миле Талевски    

 

 

 

 

 

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 УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА 

ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 

2018 ГОДИНА, БР.02-2240/2 ОД 22.09.2017 

ГОДИНА НА ЈКП ,,КОМУНАЛЕЦ’’-ПРИЛЕП 

 

1. Одлуката за давање согласност на Програмата за 

управување со отпад на територијата на Општина 

Прилеп за 2018 година, бр.02-2240/2 од 22.09.2017 

година на ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп, се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 294/10                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 

29.01.2018година                             на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                         Илија Јованоски 

 

 

Врз основа на, член 36 став 1 точка 6 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, 61/15 и 39/16) и член 26 став 1 точка 

46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 29.01.2018 година, донесе: 

 

 

О Д Л У К А  

за давање согласност на Програмата за управување 

со отпад на територијата на Општина Прилеп за 

2018 година, бр.02-2240/2 од 22.09.2017 година на 

ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп 

 

 

член 1 

Се дава согласност на Програмата за 

управување со отпад на територијата на Општина 

Прилеп за 2018 година, бр.02-2240/2 од 22.09.2017 

година на ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп. 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈКП,, 

Комуналец’’- Прилеп, Градоначалникот и 

архивата на Општина Прилеп. 
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член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 

Општина Прилеп’’. 

 
      Број  09 – 292/11         ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   29.01.2018 година                  на Совет на Општина Прилеп 
           Прилеп                                         Миле Талевски    

 

 

  

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБА ЗА 

ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА И ЗА 

УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 

ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЈА ЗА 

ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА 

 

 

1. Одлуката за утврдување на потреба за 

поставување на урбана опрема и за условите, 

начинот и постапката за издавање на одобренија за 

поставување на урбана опрема, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 294/11                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 

29.01.2018година                               на Општина Прилеп 

    П р и л е п                                          Илија Јованоски 

 

 

Врз основа на член 36 од законот за локална 

самоуправа  ( Службен весник на РМ бр.05/02), 

член 26 ст 1 точка 16 од Статутот на Општина 

Прилеп (Службен гласник  на Општина 

Прилеп(Сл.гласник  бр.6/03, 4/05 и 10/08),  и член 

80 став 1 од Законот за градење (Службен весник 

на РМ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 

144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 

42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 

226/15, 30/16, 31/16, 39/16) Советот на Општината 

Прилеп на седницата одржана на 29.01.2018 

година, донесе: 

 О Д Л У К А 

за утврдување на потреба за поставување на 

урбана опрема и за условите, начинот и 

постапката за издавање на одобрение за 

поставување на урбана опрема 

 

 

1. Општи одредби 

Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува потребата за 

поставување на урбана опрема и се уредуваат 

условите, начинот и постапката за издавање на 

одобрение за поставување на урбана опрема на 

јавни површини кои претставуваат градежно 

изградено и уредено земјиште, без притоа да се 

наруши основната намена на просторот и 

безбедноста на сообраќајот на подрачјето на 

Општина Прилеп, согласно член 80 став 1 од 

Законот. 

 

Член 2 

Како урбана опрема се смета опрема за продажба 

на билети за јавен превоз, весници, сувенири, 

цвеќиња, храна, сладолед, телефонски говорници, 

автобуски постојки, типски објекти за 

обезбедување кои се во функција на дипломатско-

конзуларните претставништва, на објекти на 

органите на државната управа и на 

резиденцијалните објекти, опрема во функција на 

туристички, културни и спортски настани, опрема 

за спортско-рекреативни активности, јавни 

санитарни јазли, тераси со или без настрешници, 

платформи за јавни манифестации на копно и на 

водна површина, покриени и непокриени шанкови, 

пливачки објекти, паркинзи во функција на 

објекти на органите на државна управа и на 

објекти на општините, рекламни и информативни 

паноа, детски игралишта, настрешници кои се 

поставуваат на јавна површина, фонтани, чешми, 

клупи и корпи за отпадоци,согласно член 2 став 4 

од Законот. 

 

Член  3 

Потребата за поставување на урбана опрема, во 

смисла на оваа одлука , се смета за утврдена, 

доколку се исполнети општите и посебните 

критериуми и стандарди за поставување урбана 

опрема кои се утврдени во Одлуката за 

утврдување на критериуми и стандарди за 

поставување на урбана опрема на подрачјето на 

Општина Прилеп, како и условите, начинот и 

постапката утврдени во оваа одлука и доколку 

нивното поставување е во согласност со одредбите 

на законот и останатите прописи донесени врз 

основа на закон. 

 

Член 4 

(1) Поставување на урбана опрема се врши врз 

основа на издадено одобрение за  поставување на 

урбана опрема. 

(2) За добивање на одобрение за поставување на 

урбана опрема, заинтересираниот субјект 

поднесува барање до Градоначалникот на 

општинаПрилеп. 

(3) Одобрението од став (1) на овој член го издава 

Градоначалникот на општина Прилеп. 

 

Член 5 

Кога просторот пред деловната просторија на 

којшто некое лице има намера да поставува урбана 

опрема  е земјиште кое е во негова сопственост 
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или врз истото има некое друго подобно стварно 

право кое му овозможува редовна и непречена 

работа , во тој случај доставува известување до 

општината и не е потребно да прибави одобрение. 

 

Член 6 

Времетраењето  на одобрението за поставување на 

урбана опрема, може да биде: 

 дневно , за време од 24 часа 

(манифестации, презентации и 

др.) 

 краткотрајно, за период од 30 

дена (манифестации, 

презентации, изложби и др.) 

 сезонско, за период од 3 до 7 

месеци ( трговија на мало и др), 

 годишно, за период од 1 до 3 

години (угостителство, трговија, 

градилиште и др.) 

 

2. Постапка за добивање на одобрение за 

поставување на урбана опрема 

Член 7 

7.1. Кон  барањето за поставување на урбана 

опрема на тераси со или без настрешници 

(поставување на маси и столици пред 

угостителски објект) , покриени и непокриени 

шанкови, се приложуваат: 

1. Извод од централен  регистер за правен 

субјект; 

2. Кога барател е физичко лице  кое согласно 

закон врши угостителска дејност, се 

доставува копија од лична карта и 

прецизно наведена дејност што сака да ја 

врши на бараната локација; 

3. Доказ дека се исполнети 

минималнотехнички услови за вршење на 

дејноста и други услови пропишани со 

закон (Решение или друг доказ дека 

барателот поднел пријава за исполнување 

на минимално-технички услови за вршење 

на дејност), освен доколку во својство на 

барател се јавува физичко лице; 

4. Микролокациските услови издадени од 

општината, во размер 1:1000 , согласно 

претходното одобрение; 

5. Копие од катастарски план, доколку 

поднесува барање по прв пат; 

6. Доказ за платена административна такса; 

7. Потврда издадена од Општина Прилеп 

дека барателот нема неподмирени обврски 

по основ на неплатени комунални такси; 

 

 

7.2. Кон барањето за урбана опрема која се 

поставува за вршење на дејност и тоа: продажба на 

билети за јавен превоз, весници, сувенири, 

цвеќиња, сладолед, телефонски говорници, 

автобуски постојки, настрешници кои се 

поставуваат на јавна површина, се доставува: 

1. извод од соодветниот регистер каде е 

регистриран заинтересираниот субјект; 

2. Проект изработен врз основа на 

микролокациски услови од Програмата;  

3. Потврда издадена од Општина Прилеп 

дека барателот нема неподмирени обврски 

по основ на неплатени комунални такси; 

4. геодетски елаборат со нумерички 

податоци.  

 

7.3. Кон барањето за поставување на детски 

игралишта, јавни санитарни јазли, дополнителни 

монтажно-демонтажни паркинг простори, 

рекламни паноа, фонтани и пливачки објекти, 

типски објекти за обезбедување кои се во 

функција на дипломатско-конзуларните 

претставништва, на објекти на органите на 

државната управа и на резиденцијалните објекти  

и опрема за спортско-рекреативни активности,  

кон барањето се доставува 

1. Извод од Програма, со микролокациски услови ; 

2. Ревидиран проект; 

 3. Геодетски елаборат со нумерички податоци. 

7.4. Кон барањето за поставување на  клупи, 

чешми, корпи за отпадоци, фонтани, канделабри,  

платформи за јавни манифестации на копно и на 

водна површина, и останати видови на урбана 

опрема, која не се однесува на вршење на дејност, 

опрема во функција на туристички, културни и 

спортски настани се доставува: 

1. Извод од Програма со микролокациски 

услови.  

Член 8 

(1) Надлежниот орган, врз основа на 

комплетно и основано барање и по 

извршениот увид на лице место, изготвува 

графички приказ на површината која 

може да се користи, со утврдени 

максимални мерки на просторот на кој 

може да се поставува урбаната опрема и 

слобоната проодна површина како и 

пристапот за интервентни возила (пожари, 

брза помош, полиција). 

(2) Доколку општината процени дека има 

одредени специфични потреби, ќе побара 

од барателот барањето да го дополни со 

детален цртеж (ситуација со пошироко 

опкружување и детали за поставување на 

опремата) изготвен од овластено лице; 

(3) Графичкиот прилог е составен дел на 

одобрението запоставување на урбаната 

опрема. 

 

Член 9 

По приемот на барањето, од страна на надлежниот 

орган во рок од 7 (седум) работни дена се врши 

увид на лице место од аспект на усогласеноста и 

основаноста на барањето со одредбите на законите 

и прописите донесени врз основа на закон, 

општите и посебните стандарди, утврдени во 
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одлуката за утврдување на критериуми и 

стандарди за поставување на урбана опрема на 

подрачјето на општина Прилеп. 

 

 

Член 10 

(1) Доколку барањето е основано, комплетно и е 

во согласност со одредбите на законите и 

прописите донесени врз основа на закон, општите 

и посебните стандарди, утврдени во Одлуката за 

утврдување на критериуми и стандарди за 

поставување на урбана опрема на подрачјето на 

општина Прилеп, надлежниот орган ја утврдува 

висината на комуналната такса согласно Законот 

за комунални такси и Одлуката за утврдување на 

висината на комуналните такси и до барателот 

доставува заклучок за плаќање. 

(2) заклучокот од став 1 на овој член се изготвува 

во рок од 3 работни дена од денот на по 

извршениот увид , а барателот е должен да изврши 

уплата во рок од 5 дена од приемот на истиот и да 

остави доказ за извршена уплата или да склучи 

Договор за плаќање на надоместокот на рати. 

(3)  Доколку во рокот од став 2 на овај член, 

барателот не ја плати комуналната такса и не 

достави доказ за извршената уплата или не 

достави Договор за плаќање на надоместокот на 

рати , ќе се смета дека барателот го повлекол 

своето барање, за што ќе се постапи согласно 

Законот за опша управна постапка. 

 

Член 11 

По плаќањето на комуналната такса и 

доставувањето на доказ за извршена уплата од 

член 10 на оваа одлука или достава на  Договор за 

плаќање на надоместокот на рати, 

Градоначалникот на Општина Прилеп издава 

одобрение за поставување на урбана опрема во рок  

од 5 дена. 

Член 12 

Одобрението за поставување на урбана опрема се 

издава на пропишан образец согласно 

Правилникот за формата и содржината на 

одобрението за поставување на одобрението за 

поставување на урбана опрема  (Сл.весник на Р.М. 

бр.36/10). 

 

Член 13 

(1) Одобрението за поставување на урбана опрема 

може да се одземе и пред истекот на времето за 

кое е дадено доколку: 

- урбаната опрема е поставена спротивно на 

издаденото одобрение за нејзино поставување; 

- доколку се отстапува од утврдената површина во 

рамки на која треба да се постави на урбаната 

опрема; 

- не се постапува по укажувања и акти на 

надлежни инспекциски органи во рамки на 

нивните овластувања. 

 

Член 14 

Правото да се постави урбана опрема на јавната 

површина на која се однесува издаденото 

одобрение за поставување на урбана опрема, 

имателот на одобрението не може да го пренесе на 

друго лице. 

 

 

 

Член 15 

Издаденото одобрение за поставување на урбана 

опрема не значи ослободување од обврската за 

исполнување на други услови пропишани со 

закон. 

 

3. НАДЗОР 

Член 16 

(1) Инспекциски надзор над спроведувањето на 

оваа одлука вршат овластените градежни и 

комуналните инспектори на општината, во 

рамките на нивните законски овластувања. 

(2) При инспекциски надзор се врши проверка 

дали корисниците на јавните површини имаат 

важечко одобрение и дали се придржуваат кон 

условите пропишани за користење на просторот. 

(3) Доколку се констатира дека корисникот на 

јавната површина нема важечко одобрение, ќе се 

издаде решение за отстранување на урбаната 

опрема во определен рок. 

(4) Доколку корисникот на јавната површина не 

постапи по решението од став (3), отстранувањето 

на урбаната опрема од јавната површина ќе се 

изврши принудно на трошок на корисникот. 

 

Член 17 

(1) Доколку при вршење на надзор се констатира 

дека корисникот на јавната површина кој има 

важечко одобрение, не го користи во рамките во 

рамките на просторот определен во издаденото 

одобрение, ја оневозможува проодноста на 

пешаците и лицата со инвалидитет, или го 

попречува нормалното функционирање на 

непосредното опкружување, ќе му издаде писмена 

опомена. 

(2) Доколку и по издадената опомена се утврди 

дека корисникот не ги почитува условите и 

начинот на користење на јавната површина, 

вршителот на надзор ќе поднесе барање до 

надлежниот орган за одземање на одобрението и 

преземање на други законски мерки. 

 

4. Преодни и завршни одредби 

Член 18 

(1) Правните и физичките лица што имаат 

поставено урбана опрема, се должни да го 

усогласат своето работење со одредбите на оваа 

одлука во рок од еден месец од денот на нејзиното 

влегување во сила. 

(2) Доколку во рокот од став (1) на овој член, 

лицата од став (1) на овој член не добијат 
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одобрение за поставување на урбана опрема, 

должни се јавната површина што ја користеле 

веднаш да ја ослободат од поставената урбана 

опрема, а во спротивно истата ќе биде отстранета 

на нивен трошок. 

 

Член 19 

Со денот на влегување во сила на оваа Одлука 

престанува да важи Одлуката за поставување на 

урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп 

за 2017 година  

 

Член 20 

Оваа Одлука може да се менува и дополнува во 

зависност од потребите, а согласно закон. 

 

 

Член 21 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во Службен гласник на 

Општината Прилеп. 

 
 

      Број  09 – 292/12         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   29.01.2018 година                   на Совет на Општина Прилеп 

           Прилеп                                        Миле Талевски    

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ 

И СТАНДАРДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА 

УРБАНА ОПРЕМА НА ПОДРАЧЈЕТО 

НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 

 

1. Одлуката за утврдување на критериуми и 

стандарди за поставување на урбана опрема на 

подрачјето на Општина Прилеп, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 
Број 08 - 294/12                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 

29.01.2018година                                  на Општина Прилеп 

    П р и л е п                                              Илија Јованоски 

 

 

Врз основа на член 36 од законот за локална 

самоуправа  ( Службен весник на РМ бр.05/02), 

член член 26 ст 1 точка 16 од Статутот на Општина 
Прилеп (Службен гласник  на Општина Прилеп 

(Сл.гласник  бр.6/03, 4/05 и 10/08),  и член 80 став 

1 од Законот за градење (Службен весник на РМ 
бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 
144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 

42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 

226/15, 30/16, 31/16, 39/16) Советот на Општината 
Прилеп на седницата одржана на                         

29.01.2018 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
за утврдување на критериуми и стандарди за 

поставување на урбана опрема на подрачјето на 
општина Прилеп 

 
 
1. Општи одредби 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потребата за 
поставување на урбана опрема и се уредуваат 
условите, начинот и постапката за издавање на 
одобрение за поставување на урбана опрема на 
јавни површини на подрачјето на Општина 

Прилеп. 
 

Член 2 
Урбана опрема може да се поставува во согласност 

со закон, прописите донесени врз основа на закон, 
критериумите и стандардите утврдени со оваа 

одлука и условите, начинот и постапката утврдени 

со посебни прописи. 
 

Член 3 

(1) Како урбана опрема се смета опрема за 

продажба на билети за јавен превоз, весници, 
сувенири, цвеќиња, храна, сладолед, телефонски 

говорници, автобуски постојки, типски објекти за 

обезбедување кои се во функција на дипломатско-

конзуларните претставништва, на објекти на 
органите на државната управа и на 

резиденцијалните објекти, опрема во функција на 

туристички, културни и спортски настани, опрема 

за спортско-рекреативни активности, јавни 
санитарни јазли, тераси со или без настрешници, 
платформи за јавни манифестации на копно и на 

водна површина, покриени и непокриени шанкови, 

пливачки објекти, паркинзи во функција на објекти 
на органите на државна управа и на објекти на 

општините, рекламни и информативни паноа, 

детски игралишта, настрешници кои се 

поставуваат на јавна површина фонтани, чешми, 
клупи и корпи за отпадоци, согласно член 2 став 4 

од Законот. 

 (2) Под  "јавна површина" се подразбира простор 
кој во важечките акти за уредување на просторот е 

дефиниран и означен со регулациони линии, 
градежно земјиште кое е во општа употреба и 

воздушниот простор над него. 
(3) Слободна проодна површина е дел од јавната 
површина наменета исклучиво за движење на 

пешаци, на која не смее да се поставува урбана 

опрема. 
 
 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 2 од 29.01.2018 година 

 

34 
 

Член 4 

(1) Одредбите на оваа одлука се применуваат во 
управната постапка во која се решава за 
основаноста на барањето за поставување на урбана 

опрема на јавни површини. 

(2) Одредбите на оваа одлука не се однесуваат на 
дефинирани градежни парцели согласно детален 
урбанистички план. 
 

2. Општи стандарди и критериуми и  критериуми 
за поставување на урбана опрема 

Член 5 

(1) Со поставување на урбана опрема не смее да се 
попречува или отежнува користењето на 

станбените, деловните згради и други објекти, 
односно нивната функција на живеење или 

работење, да се загрозува сигурноста на 

сообраќајот, да се намалува  пропишаната 

слободна проодна површина, да се уништува или 
намалува естетскиот и општиот изглед на 

околината. 

(2) Урбаната опрема, со својот изглед и форма, не 
смее да го нарушува или намалува естетскиот и 

општиот  изглед на околината, а со вршењето на 

дејноста не смее да се создава нечистотија, 

недозволена бучава или непријатна миризба. 
 

Член 6 
Поставување на урбана опрема се врши на начин 
што истата не смее да биде трајно прицврстена за 
подлогата, а нејзиното поставување и 

отстранување треба да може да се изведе лесно, 

едноставно и без оштетување на подлогата. 
 
 

Член 7 
Урбаната опрема како и јавната површина врз која 
е поставена мора да се одржува во хигиенски 

исправна состојба. 
 

Член 8 
(1) При поставување на урбана опрема, не смеат да 
се поставуваат бариери во просторот кои можат да 
го попречат безбедното движење на пешаците или 

да го оневозможат движењето на лица со хендикеп.  
(2) При поставување на урбана опрема, не смеат да 

се преземаат градежни зафати, а особено не зафати 
со кои се менуваат материјалот и нивелетата на 

целата површина што се користи.  
(3) При поставување на урбана опрема, не може да 

се монтираат платформи или рампи, освен ако 
служат за нивелирање на подлогата за терен во пад 
каде котата на едната страна од платформата се 
поклопува со котата на теренот и не го 
попречуваат или отежнуваат движењето на 

пешаците или лица со посебни потреби.       

 
 
 

Член 9 

(1) Минималната широчина на јавната површина- 
тротоари на сообраќајници  на кои може да се 

постави урбана опрема, изнесува 3,2м. 

(2) При поставувањето на урбаната опрема мора да 

се запазат следните стандари: поставувањето на 
урбаната опрема е на минимално растојание од 

0.80 м од рабникот на коловозот (за кошничка за 

отпадоци, жардињери, рекламни направи и др.) 

односно 1.5м до 2,5м од рабникот на коловозот (за 
автобуски стојалишта, киосци, дрвореди).  

(3) Минималната височина при поставување на 

чадори за сонце изнесува 2.4 м, а при поставување 
на настрешници и тенди минималната височина 
изнесува 3.2 м. 
 

Член 10 
Поставувањето на урбана опрема пред деловните 

објекти каде што се врши дејност, е дозволено 
само во широчината на деловниот објект кон 

јавната површина, доколку се исполнети условите 

од оваа Програма и условите од други прописи.  
 

Член 11 

(1) При поставување на урбана опрема на 
тротоари, минималната слободна проодна 
површина од попречниот профил на тротоарот 

изнесува 1,5м.  

(2) Исклучок претставуваат простори кај кои во 
партерот постои реализирана граница помеѓу 
просторот за движење на пешаци и бараниот 

простор за поставување на опрема (столпчиња, 

денивелација и сл. ) но просторот за движење не 
може да биде помал од 1,2м.  

(3) Широчината на слободната проодна површина 

на тротоарите, се мери од рабникот на коловозот 

или на велосипедската патека. Доколку на 
тротоарот има дрвја, комунален или рекламен 

објект, широчината на слободната проодна 
површина се мери од граничникот на дрвото или 

од најистурената точка на пречникот на дрвото, на 
комунален или рекламен објект, во правец на делот 

од јавната површина што е предмет на користење.  
 

Член 12 

(1) Поставување на урбана опрема не е дозволено 
на делот од тротоарот во зоната на свртување на 

улицата, односно во зоната на вкрстување на 
улиците (магистрални и собирни), која изнесува 

минимум 8,0 м од пресечната точка на двете 

регулациони линии. 
(2) Доколку пешачката површина е поголема од 

5,0 м, во радиусот на свртувањето дозволено е 
поставување на урбана опрема за летна тераса при 
што треба да се запази проодна површина со 

ширина од 2,5 м од работ на коловозот односно од 
најистурениот елемент (дрво, комунален или 

рекламен објект).  
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Член 13 

При поставувањето на урбаната опрема, покрај 
стандардите  утврдени  со оваа Одлука, мора да се 

почитуваат специфичните услови на локацијата, 
интензитетот на пешачкото движење и видот на 

дејноста која се врши и слично. 
 

Член 14 

(1) Низ пешачките улиците во централното 

градско подрачје, минималната широчина на 
слободната пешачка проодна површина, каде од 

двете страни има објекти, треба да изнесува по 1,25 
м од двете страни на осовината на улицата 
(2) Низ пешачките улиците во централното 

градско подрачје, каде од една страна има објекти, 
минималната широчина на слободната пешачка 

проодна површина, треба да изнесува 2,5 м. 
(3) На плоштадите во  централното градско 
подрачје површина за поставување на отворени 
тераси за угостителска дејност ќе се утврдува 

согласно исполнети минимално технички услови, 

но не поголема од 4,5 м мерено од објектот према 
слободната јавна површина.  
 
 
3. ПОСЕБНИ СТАНДАРДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ 
НА УРБАНА ОПРЕМА 
Платформи  

Член 15 
(1) Платформите за спортски, културни, 

туристички и забавни настани (манифестации), 

како и придружните објекти во функција на истите, 
се со висини и површини кои овозможуваат 
безбедност при нивното користење.  

(2) Платформите се поставуваат на изградено 
градежно земјиште кое може да прими поголема 

група на граѓани, согласно стандардите на оваа 
одлука.  

(3) Поставувањето и отстранувањето треба да биде 
непосредно пред и по завршувањето на 

манифестацијата, а просторот треба да се уреди во 
првобитна состојба од страна на субјектот кој ја 

користел јавната површина.  
 
Информативни паноа 

Член 16 

(1) Информативните паноа служат за јавна намена, 

за информирање на граѓаните (карта на град 
Прилеп, возен ред и друго) и огласување за 

културно-уметнички, спортски и други 

манифестации.  

(2) Поставувањето на информативните паноа не 
смее да го попречува нормалното одвивање на 

сообраќајот.  

(3) Информативните паноа може да бидат 

слободностоечки, преносливи, прицврстени на 
објект и сл.  
 
 

 
Телефонски говорници 

Член 17 

(1) Телефонски говорници, поштенски сандачиња, 
интернет пултови и банкомати можат да бидат 
слободностоечки или прикачени на зид и треба да 
се поставуваат на начин да можат да ги користат 
лица со посебни потреби.  

(2) Минималниот простор кој што треба да е 

слободен пред апаратите изнесува               1,5м х 

1,5м, како би се овозможило нивно непречено 
функционирање и пристап до нив, а притоа да не 

се нарушат постојните пешачки движења.  
 
 

Јавни санитарни јазли 

Член 18 
Поставувањето на јавни санитарни јазли се врши 
на уредени површини, во близина на јавно 

зеленило, паркинг, оддалечени од влезови и излози 

на објекти. Истите не смеат да го попречуваат 
користењето на околните објекти и јавни 
површини. Може да се типски објекти или да се 
изведени со посебен проект соодветен за избраната 
локација 
 

Тераси, шанкови и настрешници 

Член 19 

(1) Тераси и шанкови се поставуваат во зависност 

од расположивата јавна површина, при што е 
неопходно исполнување на условот да не се 
наруши урбанистичката концепција на просторот и 
параметрите за непречено безбедно движење од 

сите корисници, согласно Правилникот за 
стандарди и нормативи за урбанистичко 

планирање (“Службен весник на РМ” бр.142/15, 

217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16 и 33/17) 
особено по однос на минималните димензии на 

пешачки површини - тротоари, по однос на 
непречено користење на околните објекти и 

простори за јавна намена, протокот на сообраќајот 

(пешачки, движење на лица со хендикеп), пристап 

на амбулантно, противпожарно, полициско и 
комунално возило (возила на јавни служби).  

(2) Се забранува покривање на урбаната опрема на 

летната тераса со најлони. За заштита на 
елементите на урбаната опрема за време на врнежи 
истата може да се прекрие со лесен материјал или 

елементите да се отстранат од јавната површина. 
При тоа се забранува скаладирање на урбаната 
опрема покрај излогот и сите видливи страни на 
локалот кон улица и негово натрупување на куп.  
 

Член 19-a 
(1) На површината на која се поставува урбана 
опрема за организација на летни тераси дозволено 

е поставување на: лесно подвижни маси, столици, 

жардињери, ограда, чадори, настрешници или 
тенди.  
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(2) Сите елементи на опремата што се поставува на 

летната тераса (маси,столици, настрешница, 
чадори, постаменти за чадори, жардињери, ограда 

и др.) не смеат да го преминуваат работ на 

одобрената површина.  

(3) Јавна површина може да се користи за летна 
тераса (вршење на угостителска дејност) со 

поставување само на опрема за летна тераса, а не и 

дополнително фрижидери, витрини и друго.  
 
 

Член 19-б 
(1) Минимална ширина на површината потребна за 
поставување на урбана опрема за угостителство за 
поставување на еден ред маси со столови и клупи 

изнесува 1,5м.  

(2) Масите и столиците како елементи на летната 
тераса мора да бидат изработени од квалитетни 

материјали. 
 

 

Член 19-в 

(1) Сите направи за заштита од атмосферски 

влијанија (чадори, тенди и настрешници) 
поставени на една тераса теба да бидат усогласени 
по боја и облик и да сочинуваат една естетска 

целина.  

(2) Чадорите се со минималната слободна 
височина од 2.4м. Чадорите за сонце поставени и 
отворени не смеат со ниеден елемент да ја 

надминуваат линијата на одобрениот простор, 
можат да ја наткрива само одобрената површина и 
не смеат да биде прицврстен за подлогата.  
 

Член 19-г 

(1) Тендите се типски - монтажни елементи со 
роло механизам конзолно поставени на чело на 
објектот и се поставуваат доколку на јавната 
површина има простор за еден ред на маси и 
столици паралелно со ѕидот на објектот без 

потпирачи на јавната површина.  
(2) При поставувње на тенди над зона во која се 
организираат летните тераси минималната 

слободна височина изнесува 3.2м.  

(3) Поставена и монтирана тендата смее да го 
наткрива само одобрениот простор за летна тераса.  

(4) Страните на тендата не смеат да се затвораат со 
најлон или било каков друг материјал или фиксна 
конструкција која вертикално ќе се спушта од 
тендата заради изградба на зимска градина на јавна 

површина.  
 

 
Член 19-д 

(1) Настрешница е лесен монтажно - демонтажна 
елемент кој се поставува на два столба кои не 
смеат да бидат прицврстени за јавната површина, 

со платно и со роло механизам.  

(2) При поставувње на настрешници минималната 

слободна височина изнесува 3.2м.  
(3) Доколку се поставува настрешница не се 
поставуваат други видови на направи за заштита од 

атмосферски влијанија.  

(4) Страните на настрешницата не смеат да се 
затвораат со најлон или било каков друг материјал 
или фиксна конструкција која вертикално ќе се 

спушта до подлогата.  
 

Член 19-ѓ 

(1) Оградите и жардињерите поставени на летна 
тераса не смеат да излегуваат со ниеден елемент 

надвор од дозволениот простор за летна тераса, не 
смеат да бидат фиксно прицврстени за подлогата и 

не смеат да имаат висина поголема од 0,8 м.  

(2) Оградите и жардињерите треба да биде 
изведена од квалитетни материјали со високо 

естетско ниво и да се вклопуваат во амбиентот.  
(3) Во пешачките зони жардињерите може да го 

уивичат зададениот простор, доколку тоа го 
подобрува естетскиот изглед на целокупното 
опкружување. 
 

Самостоечките рекламни паноа 

Член 20 
Самостоечките рекламни паноа се поставуваат на 
пешачки и зелени површини во профилот на 

сообраќајниците, а во согласност со Законот за 
безбедност на сообраќајот на патиштата 

(“Службен весник на РМ” бр.54/07, 86/08, 98/08, 
64/09,161/09,36/11 и 51/11) и посебен акт на 

Општина Прилеп. 
 

Опрема за забава на деца и детски игралишта 

Член 21 

(1) Опремата за забава на деца може да се постави 
по повод државни и верски празници и други 
манифестации на места каде има доволен простор 
за тоа (поголеми јавни површини), во близина на 

паркинг простор, а просторот се дава на 

краткотрајно користење до 30 дена.  

(2) Детско игралиште може да се постави со 
елаборат за поставување на урбана опрема погодно 

за таа намена. Може и во уредено зеленило.  
 
 

Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци 

Член 22 

(1 )Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци со 
и без пепелници се поставуваат на јавни површини, 
во зависност од бројноста и потребите на 

корисниците.  
Клупите и корпите за отпадоци се дел од урбаната 
опрема на градот и се поставуават на поголема 

јавна пешачка површина, плоштад, поголеми 

пешачки патеки, на автобуски постојки од сите 
типови и на други локации согласно елаборат за 
поставување на урбана опрема.  
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(2) Покрај клупите потребно е да има обезбеден 

поплочен простор со димензии од 1,0м х 1,2м за 
луѓето со хендикеп.  

(3) Корпите за отпадоци може да бидат поставени: 
слободностоечки или прикачени за светилки или 

фасади на објекти.  
 

Жардињери, граничници 

Член 23 

(1) Жардињери со цвеќе и граничници се 
поставуваат со цел визуелно да се ограничи 
просторот определен за времени објекти и урбана 
опрема од слободната проодна површина или да се 
ограничи просторот меѓу сообраќајница и пешачка 

површина.  
(2) Одобрението за овие елементи е со 
времетраење колку и одобрението за поставување 

на времени објекти и урбана опрема, по што овие 
елементи треба целосно да се отстранат од 
просторот.  

(3) Максималната висина на жардињерите и 

граничниците е 0.80 м.  
Тезги 

Член 24 

(1) Тезги се лесно подвижни елементи на урбаната 
опрема кои се поставуваат по повод празници и 
манифестации или на простори во градот 
определени со посебни елаборати и служат за 
продажба на соодветни производи на пригодната 

намена.  

(2) Тезгите треба да се со унифициран изглед и 
боја соодветни на спецификите на локацијата.  

(3) Максималната површина на тезгите изнесува 

2,0 м до 4,0 м, и се поставуваат и отстрануваат по 

завршување на дејноста. 
(4)  Не е дозволено лоцирање на тезги пред 

влезови на јавни, деловни и станбени објекти.  
 

Елементи за изложување на производи 

Член 25 

(1) Елементи за изложување на производи (храна) 

се витрини, полици, фрижидери.  
(2) Елементи за изложување на производи се 
поставуваат на јавна површина пред трговски 

локали, по правило во широчината на челото на 

локалот, без можност за нивно поставување во 
уредена зелена површина.  

(3) Елементи за изложување на производи се 

поставува покрај зидот на локалот.  

(4) Над елементите за изложување на производи 
може да се поставуваат тенди за заштита, конзолно 

на челото на објектот без вертикални потпирачи.  

(5) Просторот што се користи за излагање на 
производи не смее да се оградува и затвора на било 

кој начин. (најлони, застакленување и слично)  
 

Член 26 
Графичкиот прилог за микролокациските услови за 
поставување урбана опрема ќе биде дефиниран од 

страна на надлежниот орган за издавање одобрение 

за поставување на урбана опрема,  и ќе биде 
составен дел на одобрението 
4. Преодни и завршни одредби 

Член 27 
Со денот на влегување во сила на оваа Одлука 
престанува да важи Одлуката за поставување на 
урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп  

за 2017 година.  
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во Службен гласник на Општина 

Прилеп. 
 
 
 

      Број  09 - 292/13                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   29.01.2018 година                    на Совет на Општина Прилеп 
           Прилеп                                       Миле Талевски    
 
 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

ЗА ИЗРАБОТКА  НА  УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАНОВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА  НА  ОПШТИНА 

ПРИЛЕП  ЗА 2018 ОДИНА 

 

 

1. Програмата за измена и дополнување на 

Програмата за изработка  на  урбанистички 

планови на територијата  на  Општина Прилеп  за 

2018 одина, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08 - 294/13                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.01.2018година                              на Општина Прилеп 

    П р и л е п                                          Илија Јованоски 

 

 
Врз пснпва на член 20, пд Закпнпт за прпстпрнп и 
урбанистичкп планираое (Службен  весник на РМ 
бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), член 22, 
став 1, тпчка 1 и член 36 пд Закпнпт за лпкална 
сампуправа (Службен весник на РМ бр. 5/02) и 
член 26 пд Статутпт на Општина Прилеп (Службен 
гласник на Општина Прилеп бр. 4/05 и 10/08), 
Спветпт на ппштина Прилеп на седницата пдржана 
на ден 29.01.2018 гпд, дпнесе: 

П Р О Г Р А М А 
за измена и дппплнуваое на Прпграмата за 

израбптка  на  урбанистички планпви на 
теритпријата  на  Општина Прилеп  за 2018 гпдина 
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Вп гпдишната прпграма за израбптка на 
урбанистичките планпви на Општина Прилеп за 
2018 гпдина  ппсле ппглавјетп Г,, ПРОЕКТ ЗА 
ИНФРАСТРУКТУРА, се додава ново поглавје  кое 
гласи : 
,,Д,, АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ и  
точка 1. која гласи : 
 
1.АУП за фпрмираое на ГП22.1 и ГП22..2 
(препарцелација на ппстпјната ГП22) вп ДУП за 
УАЕ15-дел, УБ15/2 пп стара нпменклатура на ГУП 
2011-2021 на КП22900/1 , КП22900/2, 
КП22900/4,КП22900/5,КП22900/6,КП22900/7 и 
КП22911/2;КО Прилеп, Општина Прилеп 
 
 ,,Д,, ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН и точка 1, 
која гласи: 
1.Измена и дппплнуваое на ГЕНЕРАЛEН 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за град Прилеп ( измена на 
текстуалнипт дел пд планските пдредби), врз 
пснпва на член 82 пд Закпнпт за прпстпрнп и 
урбанистичкп планираое (Службен весник на РМ 
бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) 
 
,,Е,, УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО 
и точка 1, која гласи: 
1.УПВНМ за градби сп намена индивидуалнп 
дпмуваое на дел пд КП 1338/1 КО Прилеп, на 
местп виканп ’’Караташ’’ 
 

Финансирање  
За финансираое пп урбанистичките 

планпви пд прпграмата ќе се пбезбедат средства 
пд Буџетпт на Општина Прилеп за 2018г и пд 
страна на заинтересирани правни и физички лица 
чииштп прпграмски бараоа и ппдрачја на интерес 
се прифатливи за ппштината. 

Завршни одредби 
Вп текпт на гпдината вп зависнпст пд 

пптребите , прпграмата мпже да претрпи измени и 
дппплнуваоа. 

Врз пснпва на гпдишната прпграма за 
израбптка на  урбанистичките планпви, Општината 
какп нарачател на планпт склучува дпгпвпр за 
израбптка на планпви спгласнп Закпнпт, сп правни 
лица кпи имаат пвластуваое и лиценци за 
израбптка на урбанистичките планпви. 

   Оваа прпграма влегува вп сила псмипт 
ден пд денпт на пбјавуваоетп вп ,,Службен 
гласник на Општина Прилеп,, 

  
   Брпј  09 – 292/14                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
  29.01.2018 гпдина                 на Спвет на Општина Прилеп 
 Прилеп        Миле Талевски 

 

 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ 

НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ВО УЧИЛИШНИОТ 

ОДБОР НА ООУ "КОЧО РАЦИН" - ПРИЛЕП 

 

 

1. Решението за именување претставници на 

Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООУ 

"Кочо Рацин" - Прилеп, се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
 
Број 08 - 294/14                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

29.01.2018година                             на Општина Прилеп 

    П р и л е п                                       Илија Јованоски 

 

 

              Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на Република Македонија" бр. 5/2002) а во врска со 

член 124 став 2 и 3 од Законот за основното 

образование (’’Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 103/2008, 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, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 

67/2017) и  член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 

Оштина Прилеп (“Службен гласник на општина 

Прилеп” 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина 

Прилеп на седницата одржана на 29.01.2018 година, 

донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за именување претставници на Општина Прилеп во 

Училишниот одбор на ООУ "Кочо Рацин" - Прилеп 

 

 

             1.Со ова Решение се именуваат 

претставници на Општина Прилеп во Училишниот 

одбор на ООУ "Кочо Рацин" - Прилеп.  

 

            2.За претставници на општина Прилеп во 

Училишиот одбор на ООУ "Кочо Рацин" - Прилеп, 

се именуваат: 

 

            - Билјана Десподова, дипломиран педагог и 

   

            - Бојан Грашески, факултет за безбедност 

 

           Мандатот на  претставници на Општина 

Прилеп во Училишиот одбор на       ООУ "Кочо 

Рацин" - Прилеп, трае 3 (три) години.  
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           3.Решението да се достави до именуваните, 

ООУ "Кочо Рацин" - Прилеп, градоначалникот и 

архивата на општина Прилеп. 

   

          4.Решението влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 
 
 

      Број  09 –292/15                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   29.01.2018 година                    на Совет на Општина Прилеп 
 Прилеп                                                       Миле Талевски 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ 

НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ВО УЧИЛИШНИОТ 

ОДБОР НА ООУ "РАМПО ЛЕВКАТА" - ПРИЛЕП 

 

 

1. Решението за именување претставници на 

Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООУ 

"Рампо Левката" - Прилеп, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08 - 294/15                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 

29.01.2018година                               на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                         Илија Јованоски 

 

 

              Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на Република Македонија" бр. 5/2002) а во врска со 

член 124 став 2 и 3 од Законот за основното 

образование (’’Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 103/2008, 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, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 

67/2017) и  член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 

Оштина Прилеп (“Службен гласник на општина 

Прилеп” 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина 

Прилеп на седницата одржана на 29.01.2018 година, 

донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за именување претставници на Општина Прилеп во  

Училишниот одбор на ООУ "Рампо Левката" - 

Прилеп 

 

 

             1.Со ова Решение се именуваат 

претставници на Општина Прилеп во Училишниот 

одбор на ООУ "Рампо Левката" - Прилеп.  

 

             2.За претставници на општина Прилеп во 

Училишиот одбор на ООУ "Рампо Левката" - 

Прилеп, се именуваат: 

 

            - Славчо Ѓорѓиоски, правен факултет и  

  

            - Благица Богеска, педагошки факултет 

 

           Мандатот на  претставници на Општина 

Прилеп во Училишиот одбор на       ООУ "Рампо 

Левката" - Прилеп, трае 3 (три) години.  

  

           3.Решението да се достави до именуваните, 

ООУ "Рампо Левката"- Прилеп, градоначалникот и 

архивата на општина Прилеп. 

   

           4.Решението влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
      Број  09 –292/16                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   29.01.2018 година                   на Совет на Општина Прилеп                                                                         

Прилеп                                  Миле Талевски 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ 

НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ВО УЧИЛИШНИОТ 

ОДБОР НА ООУ "КИРЕ ГАВРИЛОСКИ-ЈАНЕ" - 

ПРИЛЕП 

 

1. Решението за именување претставници на 

Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООУ 

"Кире Гаврилоски-Јане" - Прилеп, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 294/16                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.01.2018година                                      на Општина Прилеп 

    П р и л е п                                                Илија Јованоски 

 

              Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на Република Македонија" бр. 5/2002) а во врска со 

член 124 став 2 и 3 од Законот за основното 

образование (’’Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 

156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 
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100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 

10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 

67/2017) и  член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 

Оштина Прилеп (“Службен гласник на општина 

Прилеп” 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина 

Прилеп на седницата одржана на 29.01.2018 година, 

донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за именување претставници на Општина Прилеп во  

Училишниот одбор на ООУ "Кире Гаврилоски-

Јане"-Прилеп 

 

             1.Со ова Решение се именуваат 

претставници на Општина Прилеп во Училишниот 

одбор на ООУ "Кире Гаврилоски-Јане"-Прилеп.  

 

             2.За претставници на Oпштина Прилеп во 

Училишиот одбор на ООУ "Кире Гаврилоски-Јане"-
Прилеп, се именуваат: 

 

            - Емилија Јаковоска, економски факултет и 

   

            - Билјана Темелкоска-Василеска, економски 

факултет 

 

           Мандатот на  претставници на Општина 

Прилеп во Училишиот одбор на       ООУ "Кире 

Гаврилоски-Јане"-Прилеп, трае 3 (три) години.  

  

           3.Решението да се достави до именуваните, 

ООУ "Кире Гаврилоски-Јане" - Прилеп, 

градоначалникот и архивата на општина Прилеп. 

 

   

           4.Решението влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
 

      Број  09 –292                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   29.01.2018 год                        на Совет на Општина Прилеп                                                                          
Прилп                                 Миле Талевски 

 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ 

НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ВО УЧИЛИШНИОТ 

ОДБОР НА ООУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" – ПРИЛЕП 

 

 

 

1. Решението за именување претставници на 

Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООУ 

"Гоце Делчев" – Прилеп, се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 294/17                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 

29.01.2018година                                 на Општина Прилеп 
    П р и л е                                               Илија Јованоски 

 

 

              Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на Република Македонија" бр. 5/2002) а во 

врска со член 124 став 2 и 3 од Законот за 

основното образование (’’Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 103/2008, 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, 145/2015, 30/2016, 

127/2016 и 67/2017) и  член 26 став 1 точка 46 од 

Статутот на Оштина Прилеп (“Службен гласник на 

општина Прилеп” 6/2003 и 4/2005), Советот на 

Општина Прилеп на седницата одржана на 

29.01.2018 година, донесе: 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за именување претставници на Општина Прилеп 

во Училишниот одбор на ООУ "Гоце Делчев"–

Прилеп 

 

             1.Со ова Решение се именуваат 

претставници на Општина Прилеп во Училишниот 

одбор на ООУ "Гоце Делчев" -Прилеп.  

 

             2.За претставници на Oпштина Прилеп во 

Училишиот одбор на ООУ "Гоце Делчев" – 

Прилеп, се именуваат: 

            - Катерина Граороска, педагошки факултет 

и    

            - Зоран Јованоски, филолошки факултет 

 

           Мандатот на  претставници на Општина 

Прилеп во Училишиот одбор на       ООУ "Гоце 

Делчев" – Прилеп, трае 3 (три) години.  

 

  3.Решението да се достави до именуваните, ООУ 

"Гоце Делчев" – Прилеп, градоначалникот и 

архивата на општина Прилеп. 

 

           4.Решението влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
      Број  09 –292/18                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   29.01.2018 година                     на Совет на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                        Миле Талевски 
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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 РЕШЕНИЕТО ЗА 

ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ 

НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ВО УЧИЛИШНИОТ 

ОДБОР НА ООУ "ДОБРЕ ЈОВАНОСКИ" – 

ПРИЛЕП 

 

1. Решението за именување претставници на 

Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООУ 

"Добре Јованоски" – Прилеп, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 
Број 08 - 294/18                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 

29.01.2018година                            на Општина Прилеп 

    П р и л е п                                         Илија Јованоски 
 

 

 

              Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на Република Македонија" бр. 5/2002) а во врска со 

член 124 став 2 и 3 од Законот за основното 

образование (’’Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 103/2008, 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, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 

67/2017) и  член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 

Оштина Прилеп (“Службен гласник на општина 

Прилеп” 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина 

Прилеп на седницата одржана на 29.01.2018 година, 

донесе: 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за именување претставници на Општина Прилеп во 

Училишниот одбор на ООУ "Добре Јованоски" – 

Прилеп 

 

 

             1.Со ова Решение се именуваат 

претставници на Општина Прилеп во Училишниот 

одбор на ООУ "Добре Јованоски" – Прилеп.  

 

             2.За претставници на Oпштина Прилеп во 

Училишиот одбор на ООУ "Добре Јованоски" – 

Прилеп, се именуваат: 

 

            - Весна Аџулеска, педагошки факултет и  

  

            - Наташа Чубрикоска, дипломиран професор 

по математика 

 

           Мандатот на  претставници на Општина 

Прилеп во Училишиот одбор на       ООУ "Добре 

Јованоски" – Прилеп, трае 3 (три ) години.  

  

           3.Решението да се достави до именуваните, 

ООУ "Добре Јованоски" – Прилеп, градоначалникот 

и архивата на општина Прилеп. 

 

   

           4.Решението влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
  

      Број  09 –292/19                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 29.01.2018 година                  на Совет на Општина Прилеп                                                                                                                                      
Прилеп                                     Миле Талевски 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ 

НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ВО УЧИЛИШНИОТ 

ОДБОР НА ООУ "БЛАЖЕ КОНЕСКИ" – ПРИЛЕП 

 

1. Решението за именување претставници на 

Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООУ 

"Блаже Конески" – Прилеп, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08 - 294/19                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

29.01.2018година                                       на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                                Илија Јованоски 

 
 

             Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на Република Македонија" бр. 5/2002) а во врска со 

член 124 став 2 и 3 од Законот за основното 

образование (’’Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 103/2008, 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, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 

67/2017) и  член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 

Оштина Прилеп (“Службен гласник на општина 

Прилеп” 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина 

Прилеп на седницата одржана на 29.01.2018 година, 

донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за именување претставници на Општина Прилеп во  
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Училишниот одбор на ООУ "Блаже Конески" – 

Прилеп 

 

             1.Со ова Решение се именуваат 

претставници на Општина Прилеп во Училишниот 

одбор на ООУ "Блаже Конески" – Прилеп.  

 

             2.За претставници на Oпштина Прилеп во 

Училишиот одбор на ООУ "Блаже Конески" – 

Прилеп, се именуваат: 

            - Јане Зероски, економски факултет и  

            - Весна Бузлеска, менаџер по царина и 

шпедиција 

 

           Мандатот на  претставници на Општина 

Прилеп во Училишиот одбор на       ООУ "Блаже 

Конески" – Прилеп, трае 3 (три ) години.  

           3.Решението да се достави до именуваните, 

ООУ "Блаже Конески"– Прилеп, градоначалникот и 

архивата на општина Прилеп. 

           4.Решението влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

5.Со влегувањето во сила на ова решение, 

престанува да важи решение бр.25-1428/6 од 

06.07.2016 година. 

 
  

        Број  09 –292/20                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   29.01.2018 година                   на Совет на Општина Прилеп        

Прилеп                  Миле Талевски 

 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ 

НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ВО УЧИЛИШНИОТ 

ОДБОР НА ООУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" – 

ПРИЛЕП 

 

1. Решението за именување претставници на 

Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООУ 

"Климент Охридски" – Прилеп, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 294/20                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 

29.01.2018година                           на Општина Прилеп 

    П р и л е п                                       Илија Јованоски 
 

 

 

 

 

              Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на Република Македонија" бр. 5/2002) а во врска со 

член 124 став 2 и 3 од Законот за основното 

образование (’’Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 103/2008, 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, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 

67/2017) и  член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 

Оштина Прилеп (“Службен гласник на општина 

Прилеп” 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина 

Прилеп на седницата одржана на 29.01.2018 година, 

донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за именување претставници на Општина Прилеп во  

Училишниот одбор на ООУ "Климент Охридски" – 

Прилеп 

 

 

             1.Со ова Решение се именуваат 

претставници на Општина Прилеп во Училишниот 

одбор на ООУ "Климент Охридски" – Прилеп.  

 

             2.За претставници на општина Прилеп во 

Училишиот одбор на ООУ "Климент Охридски" – 

Прилеп, се именуваат: 

 

            - Дејан Стојчески, менаџер по царина и 

шпедиција и    

            - Валентина Спиркоска, економски факултет 

 

           Мандатот на  претставници на Општина 

Прилеп во Училишиот одбор на       ООУ "Климент 

Охридски" – Прилеп, трае 3 (три) години.  

  

           3.Решението да се достави до именуваните, 

ООУ "Климент Охридски" – Прилеп, 

градоначалникот и архивата на општина Прилеп. 

   

           4.Решението влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
  

      Број  09 –292/21                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   29.01.2018 година                      на Совет на Општина Прилеп                                                                                               

Прилеп                                   Миле Талевски 
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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 РЕШЕНИЕТО ЗА 

ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТИНА 

ПРИЛЕП ВО УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ООУ 

"КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ"С.ТОПОЛЧАНИ – 

ПРИЛЕП 

 

1. Решението за именување претставници на 

Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООУ 

"Круме Волнароски"с.Тополчани – Прилеп, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 
 
Број 08 - 294/21                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

29.01.2018година                                 на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                                Илија Јованоски 

 

 

 

              Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на Република Македонија" бр. 5/2002) а во врска со 

член 124 став 2 и 3 од Законот за основното 

образование (’’Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 103/2008, 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, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 

67/2017) и  член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 

Оштина Прилеп (“Службен гласник на општина 

Прилеп” 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина 

Прилеп на седницата одржана на 29.01.2018 година, 

донесе: 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за именување претставници на Општина Прилеп во 

Училишниот одбор на ООУ "Круме 

Волнароски"с.Тополчани – Прилеп 

 

 

             1.Со ова Решение се именуваат 

претставници на Општина Прилеп во Училишниот 

одбор на ООУ "Круме Волнароски"с.Тополчани – 

Прилеп.  

 

             2.За претставници на општина Прилеп во 

Училишиот одбор на ООУ "Круме 

Волнароски"с.Тополчани – Прилеп, се именуваат: 

 

            -Александар Чапкуноски, сообраќаен 

инженер и    

            - Ивона Пројческа, технички факултет 

           Мандатот на  претставници на Општина 

Прилеп во Училишиот одбор на       ООУ "Круме 

Волнароски"с.Тополчани – Прилеп, трае 3 (три ) 

години.  

  

           3.Решението да се достави до именуваните, 

ООУ "Круме Волнароски"с.Тополчани – Прилеп, 

градоначалникот и архивата на општина Прилеп. 

   

           4.Решението влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
  
      Број  09 –292/22                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   29.01.2018 година                        на Совет на Општина Прилеп                                                                                                      

Прилеп                               Миле Талевски 
 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ 

НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ВО УЧИЛИШНИОТ 

ОДБОР НА  ООУ "СТРАШО ПИНЏУР"С.МАЛО 

КОЊАРИ – ПРИЛЕП 

 

 

1. Решението за именување претставници на 

Општина Прилеп во Училишниот одбор на  ООУ 

"Страшо Пинџур"с.Мало Коњари – Прилеп, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
 
Број 08 - 294/22                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 

29.01.2018година                                  на Општина Прилеп 

    П р и л е п                                             Илија Јованоски 

 

 

              Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на Република Македонија" бр. 5/2002) а во врска со 

член 124 став 2 и 3 од Законот за основното 

образование (’’Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 103/2008, 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, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 

67/2017) и  член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 

Оштина Прилеп (“Службен гласник на општина 

Прилеп” 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина 

Прилеп на седницата одржана на 29.01.2018 година, 

донесе: 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за именување претставници на Општина Прилеп во  

Училишниот одбор на ООУ "Страшо 

Пинџур"с.Мало Коњари – Прилеп 

 

 

             1.Со ова Решение се именуваат 

претставници на Општина Прилеп во Училишниот 

одбор на ООУ "Страшо Пинџур"с.Мало Коњари – 

Прилеп.  

 

             2.За претставници на општина Прилеп во 

Училишиот одбор на ООУ "Страшо Пинџур"с.Мало 

Коњари – Прилеп, се именуваат: 

 

            - Златко Ангелески, економски факултет и  

  

            -Милена Северкоска, факултет за 

криминалистика и финансии 

 

           Мандатот на  претставници на Општина 

Прилеп во Училишиот одбор на       ООУ "Страшо 

Пинџур"с.Мало Коњари – Прилеп, трае 3 (три ) 

години.  

  

           3.Решението да се достави до именуваните, 

ООУ "Страшо Пинџур"с.Мало Коњари – Прилеп, 

градоначалникот и архивата на општина Прилеп. 

   

           4.Решението влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

  
 
 

      Број  09 –292/23                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   29.01.2018 година                       на Совет на Општинa Прилеп                         
Прилеп                                                            Миле Талевски 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ 

НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ВО УЧИЛИШНИОТ 

ОДБОР НА ООУ ’КИРИЛ И 

МЕТОДИЈ’С.КАНАТЛАРЦИ – ПРИЛЕП 

 

 

 

 

1. Решението за именување претставници на 

Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООУ 

’Кирил и Методиј’с.Канатларци – Прилеп, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 
 

Број 08 - 294/23                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.01.2018година                              на Општина Прилеп 

    П р и л е п                                         Илија Јованоски 

 

 

              Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на Република Македонија" бр. 5/2002) а во врска со 

член 124 став 2 и 3 од Законот за основното 

образование (’’Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 103/2008, 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, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 

67/2017) и  член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 

Оштина Прилеп (“Службен гласник на општина 

Прилеп” 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина 

Прилеп на седницата одржана на 29.01.2018 година, 

донесе: 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за именување претставници на Општина Прилеп во  

Училишниот одбор на ООУ ’Кирил и 

Методиј’с.Канатларци – Прилеп 

 

 

             1.Со ова Решение се именуваат 

претставници на Општина Прилеп во Училишниот 

одбор на ООУ ’Кирил и Методиј’с.Канатларци – 

Прилеп.  

 

             2.За претставници на општина Прилеп во 

Училишиот одбор на ООУ ’Кирил и 

Методиј’с.Канатларци – Прилеп, се именуваат: 

 

            - Никола Спасески, ветеринарен техничар и 

   

            - Музафер Мустафоски, основно образование 

 

           Мандатот на  претставници на Општина 

Прилеп во Училишиот одбор на       ООУ ’Кирил и 

Методиј’с.Канатларци – Прилеп, трае 3 (три ) 

години.  

  

           3.Решението да се достави до именуваните, 

ООУ ’Кирил и Методиј’с.Канатларци – Прилеп, 

градоначалникот и архивата на општина Прилеп. 

   

           4.Решението влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
      Број  09 –292/24                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 

             29.01.2018 година                     на Совет на Општина Прилеп                                                  

Прилеп                                    Миле Талевски 
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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  РЕШЕНИЕТО ЗА 

ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА 

ОПШТИНА ПРИЛЕП ВО УЧИЛИШНИОТ 

ОДБОР НА ООМУ „ОРДАН МИХАЈЛОСКИ-

ОЦКА’’ - ПРИЛЕП 

 

 

1.  Решението за именување претставници на 

Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООМУ 

„Ордан Михајлоски-Оцка’’ - Прилеп, се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 
Број 08 - 294/24                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 

29.01.2018година                              на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                        Илија Јованоски 

 

 

 

              Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на Република Македонија" бр. 5/2002) а во врска со 

член 124 став 2 и 3 од Законот за основното 

образование (’’Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 103/2008, 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, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 

67/2017) и  член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 

Оштина Прилеп (“Службен гласник на општина 

Прилеп” 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина 

Прилеп на седницата одржана на 29.01.2018 година, 

донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за именување претставници на Општина Прилеп во  

Училишниот одбор на ООМУ „ Ордан Михајлоски-

Оцка’’ Прилеп 

 

             1.Со ова Решение се именуваат 

претставници на Општина Прилеп во Училишниот 

одбор на ООМУ „ Ордан Михајлоски-Оцка’’ 

Прилеп.  

 

             2.За претставници на општина Прилеп во 

Училишиот одбор на ООМУ „ Ордан Михајлоски-

Оцка’’ Прилеп, се именуваат: 

 

            - Димитри Николоски, музичка академија и 

   

            - Андријана Дукоска, музичка академија 

 

           Мандатот на  претставници на Општина 

Прилеп во Училишиот одбор на       ООМУ „ Ордан 

Михајлоски-Оцка’’ Прилеп, трае 3 (три ) години.  

  

           3.Решението да се достави до именуваните, 

ООМУ „ Ордан Михајлоски-Оцка’’ Прилеп, 

градоначалникот и архивата на општина Прилеп. 

   

           4.Решението влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
      Број  09 – 292/25                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   29.01.2018 година                        на Совет на Општина Прилеп 

           Прилеп                                             Миле Талевски    

 

 

  Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2018 ГОДИНА, НА ЈОУ 

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ,,БОРКА ТАЛЕСКИ’’-

ПРИЛЕП, БР. 03-284 ОД 26.12.2017 ГОДИНА 

 

 

1. Одлуката за давање согласност на Годишниот 

план за вработување во 2018 година, на ЈОУ 

Градска библиотека ,,Борка Талески’’-Прилеп, бр. 

03-284 од 26.12.2017 година, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 294/25                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 

29.01.2018година                               на Општина Прилеп 

    П р и л е п                                            Илија Јованоски 
 

 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 алинеа 

3 и став 2 од Законот за вработени во јавниот 

сектор ("Службен весник на РМ" бр.27/14, 199/14, 

27/16) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 

Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 

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

Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 

29.01.2018, донесе: 
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О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2018 година, на ЈОУ Градска 

библиотека ,,Борка Талески’’-Прилеп, бр. 03-284 

од 26.12.2017 година 

 

 

член 1 

               Се дава согласност на Годишниот план за 

вработување во 2018 година, на ЈОУ Градска 

библиотека ,,Борка Талески’’-Прилеп, бр. 03-284 

од 26.12.2017 година. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до 

Градоначалникот, ЈОУ Градска библиотека ,,Борка 

Талески’’-Прилеп и архивата на Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 

Општина Прилеп’’. 

 

 
      Број  09 – 292/26                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   29.01.2018 година                        на Совет на Општина Прилеп 

           Прилеп                                             Миле Талевски    
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