
 

 
Врз основа на член 51, став1 , од Законот за 

локална самоуправа (“Службен весник на РМ“, 

бр.5/02), Градоначалникот на Општина Прилеп, 

донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за запирање на објавување на Одлука 

 

1. СЕ ЗАПИРА од објавување Одлукaта со бр. 

09-1351/2, донесена од страна на Советот на 

Општина Прилеп на седницата одржана на ден 

05.04.2018 година:  

 

- Одлука за давање согласност на Одлуката бр 

02-80/1-4 од 24.02.2018 година на ЈКП Пазари 

Прилеп, за измена на Одлуката бр.02-264 од 

30.09.2017 година за утврдување надомест на 

пазарните услуги кои ги дава ЈКП Пазари 

Прилеп. 

 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во “Службен 

гласник на Општина Прилеп“. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 

1.Согласно член  50 од Законот за локалната 

самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02), 

во рамките на надлежностите на 

градоначалникот, се утврдени и обврските за 

контролирање на законитоста на прописите на 

советот (став 1 точка 2) и објавувањето на 

прописите на советот во службеното гласило 

(став 1 точка 3). Во овој контекст, ако 

градоначалникот смета дека прописот на 

советот не е во согласност со Уставот и 

законите, должен е во рок од седум дена од 

денот на доставувањето со решение да го запре 

неговото објавување, со кое ќе ги образложи 

причините за запирањето (член 51 став 1). 

2. Советот на Општина Прилеп на седницата 

одршана на ден 05.04.2018 година, ja донесе 

Одлуката за давање согласност на Одлуката бр 

02-80/1-4 од 24.02.2018 година на ЈКП Пазари 

Прилеп, за измена на Одлуката бр.02-264 од 

30.09.2017 година за утврдување надомест на 

пазарните услуги кои ги дава ЈКП Пазари 

Прилеп со бр. 09-1351/2, која не е во согласност 

со член 31-а став 2 точка б од Законот за 

заштита на потрошувачите (“Службен весник на 

РМ” бр.38/2004, 77/2007, 103/2008 и 24/2011). 

Самиот Закон за заштита на потрошувачите во 

дел III-а Глава 1 Нечесно пазарно однесување, 

Забрана за нечесно пазарно однесување во 

членот 31-а став 2 точка б јасно укажува на 

забраната за нечесно пазарно однесување кое 

,,значително го нарушува или постои 

веројатност дека значително ќе го наруши 

економското однесување на просечниот 

потрошувач во поглед на производот и услугата 

до кого стигнува или е наменет производот и 

услугата, или пак до просечниот потрошувач од 

групата кога пазарното однесување е насочено 

кон конкретна група на потрошувачи,, 

3. Поради сето горенаведено, Градоначалникот 

на Општина Прилеп цени дека Одлуката не е во 

согласност со важечката законска регулатива, 

поради што го користи овластувањето  дадено  

во член 51 став 1 од Законот за локалната 

самоуправа и истата ја запира од објавување. 
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             Врз основа на член 51, став1 , од Законот 

за локална самоуправа (“Службен весник на 

РМ“, бр.5/02), Градоначалникот на Општина 

Прилеп, донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за запирање на објавување на Одлука 

 

1. СЕ ЗАПИРА од објавување Одлукaта со бр. 

09-1351/3, донесена од страна на Советот на 

Општина Прилеп на седницата одржана на ден 

05.04.2018 година:  

 

- Одлука за давање согласност на Одлуката бр 

02-108/1-3 од 27.03.2018 година на ЈКП Пазари 

Прилеп, за измена на Одлуката бр.02-264 од 

30.09.2017 година за утврдување надомест на 

пазарните услуги кои ги дава ЈКП Пазари 

Прилеп. 

 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во “Службен 

гласник на Општина Прилеп“. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 

1.Согласно член  50 од Законот за локалната 

самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02), 

во рамките на надлежностите на 

градоначалникот, се утврдени и обврските за 

контролирање на законитоста на прописите на 

советот (став 1 точка 2) и објавувањето на 

прописите на советот во службеното гласило 

(став 1 точка 3). Во овој контекст, ако 

градоначалникот смета дека прописот на 

советот не е во согласност со Уставот и 

законите, должен е во рок од седум дена од 

денот на доставувањето со решение да го запре 

неговото објавување, со кое ќе ги образложи 

причините за запирањето (член 51 став 1). 

2. Советот на Општина Прилеп на седницата 

одршана на ден 05.04.2018 година, ja донесе 

Одлука за давање согласност на Одлуката бр 

02-108/1-3 од 27.03.2018 година на ЈКП Пазари 

Прилеп, за измена на Одлуката бр.02-264 од 

30.09.2017 година за утврдување надомест на 

пазарните услуги кои ги дава ЈКП Пазари 

Прилеп со бр. 09-1351/3, која не е во согласност 

со член 31-а став 2 точка б од Законот за 

заштита на потрошувачите (“Службен весник на 

РМ” бр.38/2004, 77/2007, 103/2008 и 24/2011). 

Самиот Закон за заштита на потрошувачите во 

дел III-а Глава 1 Нечесно пазарно однесување, 

Забрана за нечесно пазарно однесување во 

членот 31-а став 2 точка б јасно укажува на 

забраната за нечесно пазарно однесување кое 

,,значително го нарушува или постои 

веројатност дека значително ќе го наруши 

економското однесување на просечниот 

потрошувач во поглед на производот и услугата 

до кого стигнува или е наменет производот и 

услугата, или пак до просечниот потрошувач од 

групата кога пазарното однесување е насочено 

кон конкретна група на потрошувачи,, 

3. Поради сето горенаведено, Градоначалникот 

на Општина Прилеп цени дека Одлуката не е во 

согласност со важечката законска регулатива, 

поради што го користи овластувањето  дадено  

во член 51 став 1 од Законот за локалната 

самоуправа и истата ја запира од објавување. 

 
 

Број 08 - 1353/2                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

05.04.2018 година                                    на Општина Прилеп 
 П р и л е п                                                  Илија Јованоски 

 
 

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 2019 ГОДИНА, НА ЈКП ПАЗАРИ 

ПРИЛЕП 

 

 1. Одлуката за давање согласност на 

Годишниот план за вработување во 2019 

година, на ЈКП Пазари Прилеп, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 

Број 08 - 1353/3                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

05.04.2018 година                                    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 

алинеа3 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 

4/2005и 11/2008), Советот на Општина Прилеп 

на седницата, одржана на ден 05.04.2018 година, 

донесе: 

 

О Д Л У К А 

за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2019 година, на 

 ЈКП Пазари Прилеп 

 

член 1 

    Се дава согласност на Годишниот план 

за вработување во 2019 година, на ЈКП Пазари 

Прилеп, бр.03-107/1 од 27.03.2018 година. 
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член 2 

Одлуката да се достави до ЈКП Пазари 

Прилеп, Градоначалникот и архивата на 

Општина Прилеп. 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник 

на Општина Прилеп‟‟. 

 
      бр.09-1351/4                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 

05.04.2018 година                на Совет на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                  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 

НЕУСВОЈУВАЊЕ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО 

РАБОТЕЊЕ НА ЈКП ,,КОМУНАЛЕЦ’’ 

ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.10.2017 

ГОДИНА ДО 31.12.2017 ГОДИНА 

 

 1. Одлуката за неусвојување на 

тримесечниот извештај за финансиското 

работење на ЈКП ,,Комуналец‟‟ Прилеп за 

период од 01.10.2017 година до 31.12.2017 

година, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 
 

Број 08 - 1353/4                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
05.04.2018 година                                    на Општина Прилеп 

 П р и л е п                                                  Илија Јованоски 
 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 

од Законот за јавни претпријатија ("Службен 

весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 

49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 

119/2013, 41/2014, 138/14 и 61/15) и член 26 став 

1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп 

("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

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

Прилеп на седницата, одржана на ден 05.04.2018 

година,  донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за неусвојување на тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец‟‟ 

Прилеп за период од 01.10.2017 година до 

31.12.2017 година 

 

 

 

член 1 

             Не се усвојува тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец‟‟ 

Прилеп за период од 01.10.2017 година до 

31.12.2017 година. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈКП 

,,Комуналец‟‟ Прилеп, Градоначалникот и 

архивата на Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник 

на Општина Прилеп‟‟. 

 
 

      бр.09-1351/5                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2018 година                на Совет на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                  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 ГОДИШНАТА СМЕТКА 

ЗА 2017 ГОДИНА, НА ЈКП КОМУНАЛЕЦ- 

ПРИЛЕП 

 

 1. Одлуката за усвојување на 

Годишната сметка за 2017 година, на ЈКП 

Комуналец- Прилеп, се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 1353/5                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

05.04.2018 година                                    на Општина Прилеп 
 П р и л е п                                                  Илија Јованоски 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 

од Законот за јавни претпријатија ("Службен 

весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 

49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 

119/2013, 41/2014, 138/14 и 61/15) и член 26 став 

1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп 

("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

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

Прилеп на седницата, одржана на ден 05.04.2018 

година,  донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за усвојување на Годишната сметка за 2017 

година, на ЈКП Комуналец- Прилеп 

 

член 1 
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             Се усвојува Годишната сметка за 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‟‟. 

 
      бр.09-1351/6                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2018 година                на Совет на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                  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 ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА ЈКП 

,,КОМУНАЛЕЦ’’ ПРИЛЕП ЗА 2017 

ГОДИНА 

 

 1. Одлуката за усвојување на 

Извештајот за спроведување на Програмата за 

управување со отпад на ЈКП ,,Комуналец‟‟ 

Прилеп за 2017 година, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 1353/6                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

05.04.2018 година                                    на Општина Прилеп 

 П р и л е п                                                  Илија Јованоски 

 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 

од Законот за јавни претпријатија ("Службен 

весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 

49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 

119/2013, 41/2014, 138/14 и 61/15) и член 26 став 

1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп 

("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

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

Прилеп на седницата, одржана на ден 05.04.2018 

година,  донесе: 

 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за усвојување на Извештајот за спроведување на 

Програмата за управување со отпад на   

ЈКП ,,Комуналец‟‟ Прилеп за 2017 година 

 

член 1 

             Се усвојува Извештајот за спроведување 

на Програмата за управување со отпад на  ЈКП 

,,Комуналец‟‟ Прилеп за 2017 година. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈКП 

,,Комуналец‟‟ Прилеп, Градоначалникот и 

архивата на Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник 

на Општина Прилеп‟‟ 

 
 

      бр.09-1351/7                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 

05.04.2018 година                на Совет на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                  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 

БР 02-340/6 ОД 30.01.2018 ГОДИНА НА ЈКП 

,,КОМУНАЛЕЦ’’ ПРИЛЕП, ЗА ИЗМЕНА 

НА ОДЛУКАТА НА УО БР.02-15584 ОД 

09.12.2009 ГОДИНА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА 

КОМУНАЛНИ УСЛУГИ ВО РАМКИТЕ НА 

РЕГИСТРИРАНИТЕ ДЕЈНОСТИ НА ЈКП 

,,КОМУНАЛЕЦ’’ ПРИЛЕП 

 

 1. Одлуката за давање согласност на 

Одлуката бр 02-340/6 од 30.01.2018 година на 

ЈКП ,,Комуналец‟‟ Прилеп, за измена на 

Одлуката на УО бр.02-15584 од 09.12.2009 

година за плаќање на комунални услуги во 

рамките на регистрираните дејности на ЈКП 

,,Комуналец‟‟ Прилеп, се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 1353/7                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
05.04.2018 година                                    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 11 став 1 точка 6 
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од Законот за јавни претпријатија ("Службен 

весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 

49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 

119/2013, 41/2014, 138/14 и 61/15) 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 05.04.2018 

година,  донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Одлуката бр 02-340/6 од 

30.01.2018 година на ЈКП ,,Комуналец‟‟ Прилеп, 

за измена на Одлуката на УО бр.02-15584 од 

09.12.2009 година за плаќање на комунални 

услуги во рамките на регистрираните дејности 

на ЈКП ,,Комуналец‟‟ Прилеп 

 

 

член 1 

             Се за давање согласност на Одлуката бр 

02-340/6 од 30.01.2018 година на ЈКП 

,,Комуналец‟‟ Прилеп, за измена на Одлуката на 

УО бр.02-15584 од 09.12.2009 година за плаќање 

на комунални услуги во рамките на 

регистрираните дејности 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‟‟. 
 
      бр.09-1351/8                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 

05.04.2018 година                на Совет на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                  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 

БР 02-512/7 ОД 19.02.2018 ГОДИНА НА ЈКП 

,,КОМУНАЛЕЦ’’ ПРИЛЕП, ЗА ИЗМЕНА 

НА ОДЛУКАТА НА УО БР.02-15584 ОД 

09.12.2009 ГОДИНА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА 

КОМУНАЛНИ УСЛУГИ ВО РАМКИТЕ НА 

РЕГИСТРИРАНИТЕ ДЕЈНОСТИ НА ЈКП 

,,КОМУНАЛЕЦ’’ ПРИЛЕП 

 

 1. Одлуката за давање согласност на Одлуката 

бр 02-512/7 од 19.02.2018 година на ЈКП 

,,Комуналец‟‟ Прилеп, за измена на Одлуката на 

УО бр.02-15584 од 09.12.2009 година за 

плаќање на комунални услуги во рамките на 

регистрираните дејности на ЈКП ,,Комуналец‟‟ 

Прилеп, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 1353/8                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
05.04.2018 година                                    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 11 став 1 точка 6 

од Законот за јавни претпријатија ("Службен 

весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 

49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 

119/2013, 41/2014, 138/14 и 61/15) 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 05.04.2018 

година,  донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Одлуката бр 02-512/7 од 

19.02.2018 година на ЈКП ,,Комуналец‟‟ Прилеп, 

за измена на Одлуката на УО бр.02-15584 од 

09.12.2009 година за плаќање на комунални 

услуги во рамките на регистрираните дејности 

на ЈКП ,,Комуналец‟‟ Прилеп 

 

 

член 1 

             Се за давање согласност на Одлуката бр 

02-512/7 од 19.02.2018 година на ЈКП 

,,Комуналец‟‟ Прилеп, за измена на Одлуката на 

УО бр.02-15584 од 09.12.2009 година за плаќање 

на комунални услуги во рамките на 

регистрираните дејности 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‟‟. 

 
      бр.09-1351/9                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 

05.04.2018 година                на Совет на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                  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 
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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 2019 ГОДИНА, НА ЈКП 

,,КОМУНАЛЕЦ’’ПРИЛЕП 

 

 1. Одлуката за давање согласност на 

Годишниот план за вработување во 2019 

година, на ЈКП ,,Комуналец‟‟Прилеп, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
Број 08 - 1353/9                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
05.04.2018 година                                    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 

алинеа3 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 

4/2005и 11/2008), Советот на Општина Прилеп 

на седницата, одржана на ден 05.04.2018 година, 

донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2019 година, на  

ЈКП ,,Комуналец‟‟Прилеп 

 

член 1 

    Се дава согласност на Годишниот план 

за вработување во 2019 година, на ЈКП 

,,Комуналец‟‟Прилеп, бр.03-620 од 02.03.2018 

година. 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈКП 

,,Комуналец‟‟Прилеп, Градоначалникот и 

архивата на Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник 

на Општина Прилеп‟‟. 
       
      бр.09-1351/10                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2018 година                на Совет на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                  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 ИЗМЕНА НА 

ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

ВО 2018 ГОДИНА, НА ЈП ЗА ПУП ПРИЛЕП 

 

 1. Одлуката за давање согласност на 

Годишниот план за измена на Годишниот план 

за вработување во 2018 година, на ЈП за ПУП 

Прилеп, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 1353/10                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

05.04.2018 година                                    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 

алинеа3 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 

4/2005и 11/2008), Советот на Општина Прилеп 

на седницата, одржана на ден 05.04.2018 година, 

донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Годишниот план за 

измена на Годишниот план за вработување во 

2018 година, на ЈП за ПУП Прилеп 

 

член 1 

    Се дава согласност на Годишниот план 

за измена на Годишниот план за вработување во 

2018 година, на ЈП за ПУП Прилеп, бр.01-330/1 

од 16.03.2018 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‟‟. 

 
      бр.09-1351/11                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 

05.04.2018 година                на Совет на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                  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 
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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 2019 ГОДИНА, НА ЈП ЗА ПУП ПРИЛЕП 

 

 

 1. Одлуката за давање согласност на 

Годишниот план за вработување во 2019 

година, на ЈП за ПУП Прилеп, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 1353/11                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

05.04.2018 година                                    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 

алинеа3 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 

4/2005и 11/2008), Советот на Општина Прилеп 

на седницата, одржана на ден 05.04.2018 година, 

донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2019 година, на 

 ЈП за ПУП Прилеп 

 

член 1 

    Се дава согласност на Годишниот план 

за вработување во 2019 година, на ЈП за ПУП 

Прилеп, бр.01-333/1 од 19.03.2018 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‟‟. 

 
 

      бр.09-1351/12                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 

05.04.2018 година                на Совет на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                  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 ИЗМЕНА 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 измена 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 - 1353/12                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
05.04.2018 година                                    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 05.04.2018 

година, донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

 за давање согласност на Одлуката за измена 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 

 

член 1 

          Се давање согласност на Одлуката 

бр.02-364/4 од 29.03.2018 година за измена 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 
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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‟‟. 

 
      бр.09-1351/13                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 

05.04.2018 година                на Совет на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                  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 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТИ МЕРКИ ЗА 

ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД 

ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО ОПШТИНА 

ПРИЛЕП, ЗА 2018 ГОДИНА 

 

 1. Програмата за спроведување на 

општи мерки за заштита на населението од 

заразни болести во Општина Прилеп, за 2018 

година, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 1353/13                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

05.04.2018 година                                    на Општина Прилеп 

 П р и л е п                                                  Илија Јованоски 

 

 

Врз основа на член 12, 14, 39 и 42 од 

Законот за заштита на населението од заразни 

болести („Службен весник на РМ“ 

бр.66/2004,139/2008, 99/2009 ,149/2014,150/2015 

и 37/2016) и член 26 точка 11 од Статутот на 

Општина Прилеп (“Службен гласник на 

Општина Прилеп “ број), Советот на Општина 

Прилеп на седницата одржана на 05.04.2018 

година, донесе:  

ПРОГРАМА  

за спроведување на општи мерки за заштита 

на населението од заразни болести во 

Општина Прилеп, за 2018 година 

 

1.Вовед 

Оваа програма за спроведување на 

општи мерки за заштита на населението од 

заразни болести е во согласност со член 12, 14, 

39 и 42 од Законот за заштита на населението од 

заразни болести („Службен весник на 

РМ“бр.66/2004, 139/2008, 99/2009 , 149/2014, 

150/2015 и 37/16) и член 22 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 

бр.05/2002),каде е наведено дека, заштитата на 

населението од заразни болести претставува 

организирана општествена активност со цел да 

се спречи појавата или да се намали, отстрани 

или искорени ширењето на заразни болести, кои 

се од посебно значење за Р. Македонија, како и 

врз основа на Предмет: Доставување на стручно 

мислење бр.11-59/1 од 30.01.2018год. и Наш 

бр.03-333/1 од 31.01.2018год. доставен од ЈЗУ-

ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ПРИЛЕП: 

При реализација на програмата за 

заштита од заразни болести се спроведува 

епидемиолошки надзор и се применуваат општи 

и посебни мерки. По потреба се спроведуваат и 

вонредни мерки. 

 За епидемиолошкиот надзор, 

организирање и спроведување задолжени се  

епидемиолошките служби при Институтот за 

јавно здравје и регионалните центри за јавно 

здравје. 

Додека општите мерки за заштита од 

заразни болести ги програмираат и планираат 

општините, на предлог на Центрите за јавно 

здравје. Овие мерки вклучуваат: 

1.Обезбедување безбедна вода за пиење 

и контрола на исправноста на водата; 

2.Отстранување на отпадните води и 

цврстите отпадни материи на начин кој 

спречува загадување на човековата околина; 

3.Обезбедување санитарно-технички и 

хигиенски услови во јавни објекти: (училишни 

и предучилишни установи, објекти за храна, 

објекти за водоснабдување, други јавни 

установи и други јавни места); 

4.Вршење на превентивна 

дезинфекција, дезинсекција и дератизација; 

5.Обезбедување на превентивно-

промотивни активности за унапредување на 

здравјето на населението. 

Што се однесува до општите мерки ги 

организира единицата на локална самоуправа и 

се спроведуваат во согласност со стандардите и 

постапките утврдени со закон за секоја дејност 

одделно. 

 

Во категоријата посебни (специфични) 

мерки за заштита на населението од заразни 

болести спаѓаат: 

1.Откривање на заразни болести-

поставување дијагноза; 

2.Лабораториско испитување за 

утврдување на причинителот на заболувањето; 

3.Пријавување на заразни болести; 

4.Епидемиолошки испитувања; 

5.Превоз, изолација и лечење на болни 

од заразна болест; 

6.Карантин и здравствен надзор; 

7.Здравствени прегледи на одредени 

категории на вработени, како и на лица 

и    
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   бацилоносители одредени со закон; 

8.Имунизација и хемиопрофилакса; 

9.Дезинфекција, дезинсекција и 

дератизација по епидемиолошки индикации. 

Овие специфични мерки за заштита од 

заразни болести ги планираат и извршуваат 

здравствените работници во референтни 

здравствени установи, според специфичната цел 

и мерки за кои се регистрирани. 

Кога имаме услови на епидемии и 

катастрофи од поширок размер се спроведуваат 

и вонредни мерки за заштита од заразни 

болести. Вонредните мерки ги предлага 

Комисијата за заштита од заразни болести. 

 Мерките за заштита на населението од 

заразни болести и средствата за нивно 

спроведување имаат приоритет во однос на 

спроведувањето на останатите мерки за 

здравствена заштита. 

 

 

2.Активности 

Во програмата за спроведување на 

општи мерки за заштита на населението од 

заразни болести се утврдуваат активностите, 

извршителите, роковите и изворите на 

финансиски средства за спроведување на 

општите мерки во спречувањето и сузбивањето 

на заразните и други заболувања на 

територијата на Општина Прилеп. 

Општите мерки и активности ги 

организира и следи Општина Прилеп, во 

соработка со ЈЗУ Центар за јавно здравје-

Прилеп. За заштита на населението од заразни 

болести во Општина Прилеп, во 2018 година, ќе 

се спроведат следниве општи мерки: 

1.Обезбедување безбедна вода за 

пиење, одведување на отпадните води и 

контрола на исправноста на водата од    

регионалниот водовод; 

2.Обезбедување на хигиено-технички 

услови во училишните и предучилишните   

   установи; 

3.Отстранување на цврстиот отпад  на 

начин кој ќе овозможи  заштита на човековата 

околина од загадување; 

4.Вршење на превентивна 

дезинфекција, дезинсекција и дератизација и 

други  

   хигиено -технички мерки во населени 

места и други јавни површини; 

5.Превентивно-промотивни активности 

за унапредување на здравјето на  

   населението. 

 

2.1 Обезбедување безбедна вода за 

пиење, одведување на отпадните води и 

контрола на исправноста на водата од 

регионалниот водовод. 

 

Општина Прилеп и во 2018 година ќе 

продолжи да се грижи за континуирано 

снабдување на населението со доволни 

количини на здравствено исправна вода за 

пиење. 

 Организираното водоснабдување на 

населението и одведувањето на отпадните води  

во Општина Прилеп го врши ЈКП “Водовод и 

канализација“-Прилеп. 

Верификација на квалитетот и 

исправноста на водата за пиење од 

регионалниот водовод и информирање на 

корисниците за квалитетот на водата го врши 

ЈЗУ Центар за јавно здравје-Прилеп. 

 

2.2.Обезбедување на хигиено-технички 

услови во училишните и предучилишни 

установи 

 

Децата и учениците се најранлива 

категорија на население. За заштита на нивниот 

интегритет, а особено од заразна жолтица и 

други цревни заболувања се вршат и редовните 

контроли на училишните и предучилишните 

установи од страна на санитарниот и здравствен 

инспектор и лекарите од Центарот за јавно 

здравје. 

 

3.2.Правилно и навремено 

отстранување на цврст отпад. 

 

 Отстранување на цврст отпад  го врши 

ЈКП„Комуналец“ Прилеп. 

 

4.2.Спроведување на превентивна 

дезинфекција, дезинсекција и дератизација 

(ДДД) во населени места и други јавни 

површини 

 

Со законот за заштита на населението 

од заразни болести се налага превентивна 

дезинфекција, дезинсекција и дератизација во 

здравствени, училишни, предучилишни и 

социјални установи, зелени пазари, 

канализации, депонии и друго. 

Спроведувањето на ДДД во установите 

и другите јавни објекти ќе се врши врз основа 

на побарувања или склучени договори помегу 

Општина Прилеп и ЈЗУ - ЦЈЗ Прилеп или други 

правни лица што ги исполнуваат условите 

пропишани со закон и прописите донесени врз 

основа на него и корисниците на овие услуги.  

Активности: 

 -Затрупување на мочуришта и блата, 

обезбедување проточност на водата, правилна 

диспозиција на цврстиот отпад, редовно косење 

на зелените површини, чистење на олуците како 

не би се задржувала водата и други хигиено- 

технички мерки. Рок- во текот на годината. 

Извршител- Локална самоуправа 
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 -Евидентирање (мапирање) на сите 

стоечки води,бари,канали,речни корита на 

територијата која ја покрива. Рок- јануари-март. 

Извршител- Локална самоуправа и ЈЗУ- ЦЈЗ-

Прилеп. 

За да се постигни значаен ефект при 

спроведување на дезинсекцијата неопходно е 

постојано и континуирано следење на 

состојбата на теренот, при што треба да се земат 

во предвит сите биолошки, хидрометеоролошки 

и еколошки карактеристики на површините 

каде што ќе се спроведуваат третирањата. 

Потребно е на територијата на Општина Прилеп  

да се спроведат два вида на третирање и тоа: 

   Ларвицидната 

дезинсекција- ќе се изведува  од месец 

март па се до месец јуни според 

претходно утврдена динамика во 

зависност од степенот на 

инфестираност на комарци.Проценката 

и увидите ќе ја врши стручната служба 

при Центарот за јавно здравје. 

Површини за третирање- ќе се 

третираат површини и места каде има 

застојни води и површини кои ќе бидат 

договорени согласно  финансиската 

конструкција и тековниот оперативен 

план договорен помеѓу локалната 

самоуправа и изведувачот на 

дезинсекцијата. Вкупна површина- се 

одредува до крај на м.февруари после 

спроведени стручни увиди и мапирање 

на површини. 

Адултицидна дезинсекција-ќе 

се изведува во неколку наврати во 

месеците мај, јуни, јули и август. 

Динамика на третирање- спрема 

тековен оперативен план. Површини за 

третирање- површина договорена со 

тендерска постапка. 

 

5.2.Превентивно-промотивни 

активности за унапредување на здравјето на 

населението 

Општината во соработка и со Центарот 

за јавно здравје ке го планираат и организираат 

спроведувањето на промоција на здравјето и 

превенцијата од заразни болести. 

Во зависност од случувањата ќе се 

спроведуваат и типизирани предавања на 

учениците од основното и средното 

образование за заштита од заразни болести. 

Потоа од страна на Центарот за јавно 

здравје редовно ќе се информира населението за 

вектор преносливите заразни заболувања (преку 

учество на локална телевизија,радио,весници) 

изработка на информативно-едукативни летоци, 

брошури и флаери. Непосредната комуникација 

на терен со местното население е важна со цел 

подигање на степенот на индивидуалната 

можност на населението за самозаштита и 

отстранување на леглата на комарци. Рок- во 

текот на годината. Извршител- ЦЈЗ-Прилеп 

 

3.Финансирање и јавни набавки 

Активностите утврдени со оваа 

програма ќе се реализираат со средства од 

Буџетот на Општина Прилеп за 2018 година, 

програма ЕО, потпрограма ЕОО 424, потставка 

424 230-Дезинфекција, дезинсекција и 

дератизација во висина од 2 500 000,00денари. 

За оваа активност Општина Прилеп ќе спроведе 

јавна набавка во периодот февруари-април 

2018година. 

 

4.Известување 

 Известувањето и информирањето на 

граѓаните ќе го вршат ЈЗУ-ЦЈЗ Прилеп и 

Општина Прилеп согласно законските 

надлежности,  преку соопштенија во 

електронските и печатените медиуми, ВЕБ 

страната на општината, соработка на општината 

со локалните надлежни органи, за точниот 

термин на акцијата, видот на препаратот и 

начинот на изведување на третманот. 

 

 

 

5.Мониторинг 

Покрај претставник од локалната 

самоуправа, мониторинг над спроведувањето на 

превентивните активности на Општина Прилеп 

за заштита на населението од заразни болести 

ќе врши и претставник од Центарот за јавно 

здравје како и претставник од Агенцијата за 

храна и ветеринарство. 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

Основ за донесување на Програмата за 

спроведување на општи мерки за заштита на 

населението од заразни болести се одредбите на 

член 12, 14, 39 и 42 од Законот за заштита на 

населението од заразни болести („Службен 

весник на РМ“бр.66/2004, 139/2008, 99/2009, 

149/2014, 150/2015 и 37/2016). 

Прилог: Предмет: Доставување на 

стручно мислење бр.11-59/1 од 30.01.2018год. и 

Наш бр.03-333/1 од 31.01.2018год. доставен од 

ЈЗУ-ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ПРИЛЕП: 

 

 

 

ЈЗУ- Центар за јавно здравје-Прилеп 

 

Стручно мислење 

За спроведување на превентивна дезинсекција 

за спречување и сузбивање на вектор 

преносливите заболувања на територијата на 

општина Прилеп 
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- Согласно  законот за заштита на населението 

од заразни болести, ‟Сл.Весник на Република 

Македонија‟ бр.66/24 како и законите за 

изменување и дополнување на Законот за 

заштита на населението од заразни 

болести,Сл.весник на Р.М.„ бр.139 од 2008 

год,бр.99/2009 и бр.86/2011 

 

член 40-Задолжителна е дезинсекција на 

населени места при појава на инсекти или 

опасност од појава на заболувања кои се 

пренесуваат со инсекти. 

  За дезинсекција и дератизација  на 

населбите и нивната околина надлежни се 

општините и градот Скопје,кои ги 

изведуваат со стручна и техничка помош на 

Центрите за јавно здравје и други правни 

лица кои ги исполнуваат условите 

пропишани со овој закон и прописите 

донесени врз основа на него (член 42) 

 

Единиците на локалните самоуправи и градот 

Скопје задолжени се да спроведуваат 

превентивна дезинсекција и дератизација на 

својата територија, за таа цел неопходно е 

Градоначалникот и Советот на ЕЛС да донесат 

одлука и обезбедат финансиски средства за 

спроведување на овие процеси. 

 

 

1.Вовед 
Како резултат на светските економски трендови 

и климатските промени, постои можност за 

интензивно распространување на векторите, а 

со тоа и зголемување на бројот на заболени 

лица од инфективни заболувања кои се 

пренесуваат преку вектори. Вектори кои 

пренесуваат инфекции на луѓето се членконоги 

или цицачи вклучувајќи ги и 

глодарите.Членконогите вектори како што се 

комарците и крлежите се ладнокрвни и се 

особени чувствителни на климатските фактори. 

Меѓу болестите кои се пренесуваат преку 

вектори има и такви кои се регистрираат во 

Р.Македонија како што се Лајмската болест, 

Треска од западен Нил, Лајшманиоза,Маларија , 

Хеморагични трески и други кои во иднина 

преставуваат јавно здравствена закана. Поради 

тоа потребно е превентивно да се превземаат 

соодветни мерки со цел нивно спречување, а 

бидеќи се работи за трансмисивни заболувања 

(вектор преносливи болести) нашите напори 

пред се треба да се насочат кон уништување на 

векторите  и едукација на населението за 

соодветна лична заштита, но и јакнење на 

здравствените капацитети за навремена 

дијагнистика и соодветно лекување. 

Центарот за јавно здравје-Прилеп стручното 

мислење  за сузбивање на комарците на 

територијата на општина Прилеп ја изготви врз 

база на спроведените стручни извидувања на 

терен, во текот на кои  следени се параметри  

неопходни за проценка на  моменталната 

состојба во однос на овие штетници и  условите 

кои го помагаат нивниот раст, развој и 

размножување. 

Превентивната дезинсекција преставува 

планирана, систематска и долгорочна мерка 

која бара интерсекторска соработка на поголем 

број на институции, а има единствена цел 

намалување на популацијата на штетни инсекти 

до праг на биолошка толеранција, како и 

спречување на растот, развојот и размножување 

на инсектите кои преставуваат вектори на голем 

број заразни болести,делуваат вознемирувачко 

но исто така предизвикуваат и алергиски 

реакции.Дезинсекцијата се спроведува со 

примена на механички, физички, биолошки, 

хемиски методи и средства кои се еколошки 

прифатливи и на начин кој неовозможува да  се 

доведе во опасност здравјето на населението и 

животните како и на корисните инсекти. 

Епидемиологија: Р.Македонија со глобалното 

затоплување и климатските промени, со  својата 

географска положба и умерената клима се 

соочува со опасноста на евентуална појава на 

тропски и субтропски болести  Zika вирус, 

вирусот на западен Нил-(WNV), Denga, 

Chikungunya, Источно коњски енцефалитис, 

Жолта треска, virusot “Cache Velleu”(CVV), “La 

Crosse” encephalitis (LACV) и др.) , како и 

појава на болести кои се веќе ерадицирани во 

Р.Македонија (Маларија), а  кои се пренесуваат 

преку вектори (комарци). 

Се до 1973 год., Р.Македонија  била позната 

како хиперендемско подрачје за Маларија. Во 

1946 год., во Македонија бројот на заболени 

бил околу 600.000 лица (повеќе од пола 

население).  

Маларијата во Македонија, по својот карактер 

била тешка, особено тропиката која била 

позната и опишана во светската литература како 

“македонска маларија” (Гавриловски, 1973) 

 

 

2.Морфологија и здравствено значење на 

комарците 
Најголемо значење од сите инсекти имаат 

комарците и тие претставууваат предмет на 

третман при спроведевање на дезинсекционите 

постапки. Во Р.Македонија најголемо значење 

имаат комарците од родовите Anopheles, Aedes 

и Culex. Anopheles е комарецот кој е вектор на 

маларијата.Постојат преку 100 видови,годишно 

развиваат 4-8 генерации и имаат можност да 

прелетува 2-3 километри.  

Состојба со комарците:  Со ентомолошките 

испитувања извршени во Р.Македонија, а во 

согласност со критериумите како што тоа ги 

предвидела Светската здравствена организација 

(СЗО),   во периодот од 1960-1971 год., во 

ендемските подрачја во скопскиот, 
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струмичкиот, титовелешкиот и гевгелискиот 

регион утврдено е доминација на Anopheles 

maculipennis var. typicus(1). Анализите од 

мониторингот на комарците во 2010 год. во 

Р.Македонија, покажаа дека се јавуваат 51 вид 

на комарци од фамилијата на Culicidae. Во 

тек на теренските истражувања биле 

регистрирани вкупно 7 видови комарци: 

Anopheles maculipennis, Ochlerotatus hungaricus, 

Ochlerotatus geniculatus, Culex mimeticus, Culex 

tritaeniorhynchus, Culex martinii, Orthopodomyia 

pulchripalpis (2). Во 2016 г.се направени 

ентомолошки истражувања во јужниот и 

југоисточниот регион на Р.Македонија  со кои 

се докажа присуство на инвазивен комарец  

т.е. Азискиот тигрест комарец (Aedes 

albopictus) .Со ова докажување  сега 

квалитативниот состав на комарците во 

Р.Македонија се зголемува за уште еден вид. 

 

3. Општина Прилеп 

-Општина Прилеп се наоѓа во западниот дел на 

централна Македонија и според површина е 

најголема општина во Македонија.Зафаќа 

површина од 1.194,44 км2 и има 76.768 

жители.Општина Прилеп ја сочинуваат градот 

Прилеп кој има 16 населби и 59 населени места 

кои влегуваат во склоп на општината.Климата е 

умерено-континентална и се карактеризира со 

слаби врнежи во текот на годината (500-600мм) 

кои условуваат појава на слаби извори на вода. 

Хидрографијата ја сочинуваат водните текови 

на Ореовечка,Дабничка,Селечка и Сува 

река.Сите водни текови се соединуваат 

југозападно од урбаното подрачје на Прилепска 

река и после 13км се вливаат во Црна река со 

просечен проток од 0,18м3 во секунда.Тековите 

на Ореовечка и Дабничка река се регулирани 

низ урбаното подрачје додека Селечка река и 

падините на Маркови кули се во голема мера 

диседирани со поројни јаруги кои при поголеми 

врнежи и непогоди се излеваати создаваат 

застојни водени површини.Голема водена 

површина претставува и вештачкото езеро кое 

се наоќа на 5км од градот Прилеп.Други 

локации каде има застојни 

води,блата,мотчуришта и др. се наоѓаат во 

населените места Тројкрсти,Чепигово,Кадино 

село,Мало и Големо Коњари,Беровци и др. 

4.Сузбивање на комарци и нивните развојни 

облици 
Планираното сузбивање на комарците 

преставува долгогодишно систематско и 

организирано спроведување на низа мерки и 

активности со цел редуцирање на густината на 

популацијата, а со тоа и одржување на стабилна 

епидемиолошка состојба во однос на појавата 

на вектор преносливите 

заболувања.Спроведувањето на дезинсекцијата 

е комплексен процес кој не подразбира само 

користење на хемиски супстанции за 

уништување на комарците. Сузбивањето на 

комарците се спроведува на четири нивоа при 

што постојано  треба да се води грижа за 

зачувувањето на биолошката различност на 

одредено подрачје.  

Санационии мерки- имаат за цел и се 

темелат на намалување или отстранување на 

условите за раст и размножување на комарците. 

Тоа подразбира затрупување на мочуришта и 

блата, обезбедување проточност на водата, 

правилна диспозиција на цврстиот отпад, 

редовно косење на зелените површини, чистење 

на олуците како не би се задржувала водата и 

други хигиено- технички мерки. 

Рок- во текот на годината 

Извршител- Локална самоуправа 

 

Здравствена едукација на 

населението- од страна на Центарот за јавно 

здравје редовно ќе се информира населението за 

вектор преносливите заразни заболувања (преку 

учество на локална телевизија,радио,весници) 

изработка на информативно-едукативни летоци, 

брошури и флаери. Непосредната комуникација 

на терен со местното население е важна со цел 

подигање на степенот на индивидуалната 

можност на населението за самозаштита и 

отстранување на леглата на комарци. 

Рок- во текот на годината 

Извршител- ЦЈЗ-Прилеп 

Евидентирање (мапирање) на сите 

стоечки води,бари,канали,речни корита на 

територијата која ја покрива. 

Рок- Јануари-Март 

Извршител- Локална самоуправа и ЦЈЗ 

 

Биолошки мерки за сузбивање на 

комарците- ефикасни резултати се 

постигнуваат (онаму каде што е можно) со 

користење на предатори на ларвите на 

комарецот како што е малата риба Gambusia 

holbrooki најчесто во езера при што се зачувува 

животната средина и биолошката разновидност. 

Примената на биоцидни производи како што е 

Bacilusthurigiensisvar israelensis во форма на 

течност, прашак или гранули. 

Хемиски мерки за сузбивање 

А)примена на регулатори на растот кои ги има 

во форма на гранули се користат за чисти води 

и не се штетни за останатите видови на 

животни. 

Б)Ларвицидни инсектициди кои имаат за цел да 

го нарушат развојниот стадиум на комарецот т.е 

делуваат на ларвената форма, при што 

спречуваат развивање на зрели адултни 

комарци.Постојат ларвицидни инсектициди во 

форма на течност, гранули, прав а во однос на 

апликацијата можат да се распрскуваат или 

рачно расфрлаат во водените површини. 

Ларвицидните инсектициди имаат 

исклучително висок ефект, многу е полесна 
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апликацијата и не го нарушуваат 

биодиверзитетот. За да можи да се користи 

одреден ларвициден инсектицид потребно е за 

истиот да има дозвола од министерството за 

здравство. 

Ц)Адултицидна дезинсекција- може да се 

спроведува како резидуално прскање во 

затворени објекти или како ладно/топло 

замаглување од земја при третман на поголеми 

површини. Претставува сложена акција која 

има за цел уништување на адултните форми на 

комарецот и дезинсекција која бара голема 

внимателност во однос на дозирањето на 

средството како и личната заштита на 

изведувачите и месното население. Има далеку 

помал ефект од ларвицидната дезинсекција. 

Инсектицидот задолжително треба да има 

дозвола од Министерството за здравство за 

употреба. 

5.Динамика и начин на спроведување на 

активностите 

За да се постигни значаен ефект при 

спроведување на дезинсекцијата неопходно е 

постојано и континуирано следење на 

состојбата на теренот, при што треба да се земат 

во предвит сите биолошки, хидрометеоролошки 

и еколошки карактеристики на површините 

каде што ќе се спроведуваат третирањата. 

Потребно е на територијата на Општина Прилеп  

да се спроведат два вида на третирање и тоа: 

      Ларвицидната дезинсекција ќе се изведува  

од месец Март па се до месец Јуни според 

претходно утврдена динамика во зависност од 

степенот на инфестираност на 

комарци.Проценката и увидите ќе ја врши 

стручната служба при Центарот за јавно здравје. 

 

Средство за ларвицидна 

дезинсекција - ќе се користи ларвицид во 

форма на гранули или течност на база на s-

methoprene. 
Техника на изведување- 

рачно расфрлање или распрскување со 

УЛВ апаратура на места со стоечки 

води 

Површини за третирање- ќе 

се третираат површини и места каде 

има застојни води и површини кои ќе 

бидат договорени согласно  

финансиската конструкција и 

тековниот оперативен план договорен 

помеѓу локалната самоуправа и 

изведувачот на дезинсекцијата. 

Вкупна површина- се 

одредува до крај на м.Февруари после 

спроведени стручни увиди и мапирање 

на површини. 

Адултицидна дезинсекција-ќе се 

изведува во неколку наврати во месеците Мај, 

Јуни, Јули и Август. 

   Динамика на третирање- спрема 

тековен оперативен план. 

 Средство за адултицидна 

дезинсекција- ќе се користи инсектицид Aqua 

Q-othrine sc 25 со активна супстанца 

deltamethrin 20gr/lit . 

Техника на изведување-третирањата 

се спроведуваат  со апарат за УЛВ ладно 

замаглување. 

Површини за третирање- површина 

договорена со тендерска постапка. 

 

Центарот за јавно здравје како изведувач на 

постапките дава писмено соопштени до: 

-државен санитаерн и здравствен 

инспекторат за времето,начинот и средството за 

изведување на превентивна дезинсекција 

-средствата за информирање неколку 

дена пред започнување на постапката со цел 

информирање на населението за времето и 

местото на третман. 

-здружението на пчелари со цел 

превземање на неопходни мерки за заштита на 

пчелите. 

-доставува извештај до надзорниот 

орган за спроведените активности 

-издава санитарна потврда за ДДД 

услуга 

-континуирано ја следи состојбата со 

инфестацијата на комарци на територијата на 

општина Прилеп. 

 

                                                                                     

ЈЗУ-Центар за јавно здравје-Прилеп 

Стручно мислење 

За споведување на превентивна систематска 

дератизација на јавни површини на 

територијата на општина Прилеп 

Вовед: 

Во секое населено место уништувањето и 

контролата на синантропните и 

хемисинантропните глодари односно 

намалување на бројноста на популацијата до 

ниво на биолошка  толеранција е неопходност 

поради: 

-Одржување стабилна хигиено-епидемиолошка 

состојба- заразените глодари  се извор и 

преносители на голем број заразни болести. 

-Намалување на економските штети кои ги 

предизвикуваат во стопанството и 

домаќинствата. 

Епидемиологија:  

Од сите видови цицачи глодарите се застапени  

со околу 40%.Постојат 33 фамилии, 481 родови 

и 2277 видови. 

Род Rodentia - глодари  има  три 

фамилии .Од епидемиолошки интерес 

најзначајна е фам.Muridae – глувци, стаорци 

односно субфам.Murinae –глувци. 

Во субфам.Murinae припаѓаат следните видови: 

• Mus musculus-домашен глушец 
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• Apodemus agrarius-пругаст глушец 

• Apodemus sylvaticus-шумски глушец 

• Apodemus flavicollis-жолтогрлен 

глушец 

• Rattus norvegicus- сив стаорец 

• Micromus minutes- џуџест глушец 

• Rattus rattus- црн стаорец 

Глувците и стаорците се секогаш во близина на 

луѓето и домашните животни и  пренесувањето 

патогените микроорганизми е секогаш можна и 

голема. 

Патишта на пренос: 

• загадување на храната , водата (преку  

урина, плунка, измет) 

•  контакт 

•  алиментарен пат 

•  воздух 

• инсекти кои се хранат со крв - (крлежи, 

комарци, болви, вошки итн.) 

• каснување 

Способноста на штетните глодари да се 

прилагодуваат на секакви условни типови 

живеалишта, нивната деструктивност во 

местата каде што се присутни, големиот 

репродуктивен потенцијал и пренесувањето 

на причинителите на заразни болести ја 

наметнуваат потребата за нивно 

уништување.Кон крајот на  2014г почеток 

на 2015г. беше прогласена епидемија на 

Tularemia во Скопски приградски  регион 

(Општина Арачиново - с.Арачиново, 

с.Мојанце, с.Грушино, с.Орланце), Лозово, 

Светиниколско итн. Во 2016 год. 

хеморагична треска е регистрирана во 

Пласница а во 2017 год.и во гостиварско 

с.Симница 5 регистрирани случаи. Секоја 

година се евидентираат поединечни 

случаеви на заразни болести предизвикани 

од глодари , но тие се епидемиолошки 

неповрзани.Тие ги пренесуваат  и 

следниве заразни болест: Беснило 

(Rabies), Q-треска, Лајмска треска, Чума, 

Америчка спиечка болест( Chagas), 

Салмонелоза, Бруцелоза, Амебијаза, 

Токсоплазмоза,  Туберкулоза, ендемски 

пегав тифус и тн. 

Активности на општината: 

• извршување превентивна 

дезинфекција, дезинсекција и 

дератизација  на јавна површина на 

територија на  секоја Општина   како 

една од општите мерки за  спречување 

и ставање под контрола на заразните 

болести (Регулирано со Закон за 

здравствена заштита на населението од 

заразни болести    Сл.весник  на Р.М 

бр.66/04, 139/08 и 99/09). 

• Подигнување на свеста на 

населението и постојана едукација за 

нивната улога во борбата против 

глодарите (флаери, медиуми и друг 

начин на информирање).              Рок:во 

текот на годината 

• Теренска проценка и санитација на 

околината  

Рок:во текот на годината 

• Изработка на предлог програма за 

дератизација                                                                         

Рок:пред усвојување на буџетот за 

наредната година 

• Систематска дератизација (пролетна 

и есенска) на канализациониот 

систем 

 Рок:пролетна  - март/април 

         есенска  - октомври/ноември 

• Информирање на граѓаните преку 

медиумите за почеток на акцијата  

Рок: најмалку 7 дена пред отпочнување 

на акцијата 

 

Активности на ЈЗУ Центар за јавно здравје 

Прилеп како надлежна институција за 

територијата која ја покрива: 

Активно учествува и дава стручно-методолошка 

помош во однос на точките 1,2,3 , 4, 5 и 6. 

 

 

Динамика на спроведување на 

дератизациониот процес: 

Канализациониот систем во секое населено 

место е главното живеалиште, место за 

опстанок и размножување на популацијата на 

штетни глодари.За да се изврши квалитетно 

сузбивање, односно да се впуштиме во 

рамноправна ,,борба" против глодарите мора 

добро да се познаваат нивните биолошки 

каратеристики, начин на живот и однесување, 

постојано да се учи и да се бара нова метода  и 

начин за да се намали нивната 
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популација.Дератизацијата се изведува два 

пати годишно (пролет/есен).Во таа смисла 

дератизацијата е многу специфична и сите 

активности кои треба да се превземат во таа 

насока се поделени на: 

1. Период на подготовки 

2. Период на третирање 

3.Период на контрола 

1.Во подготвителниот период, со увид во 

планот на канализациската мрежа на Општина 

Прилеп се утврдува: 

-должината и правецот на простирање 

на мрежата 

-бројот на шахти(се добива податок од 

ЈКП) 

-видот и количината на 

родентицидните мамци, според градежно-

техничките карактеристики и услови кои 

владеат во канализационите шахти -степенот на 

инфестација со штетните глодари во јавно 

прометните површини 

-бројот на работните екипи, секоја 

составена од два санитарни техничари, 

квалификувани за таа мерка  

-терминот за започнување на акцијата 

врз основа на податоци за временските услови 

во тој период 

-воспоставување соработка со 

вработените во ЈП Водовод и Канализација за 

нивно учество во отварањето на шахтите 

-доставување информација до 

градските власти за сите превземени активности 

во овој период на подготовки, како и точниот 

термин за започнување на систематската 

дератизација. 

2.Во периодот на третирање или т.н. 

интензивна дератизација , целата активност се 

базира на добиените податоци од 

подготвителниот период.Начинот, условите и 

динамиката на спроведената акција, зависи од 

степенот на инфестација со штетните глодари, 

на целото подрачје на Општина Прилеп. 

-Доставување до ЕЛС-Прилеп тековен 

оперативен план и програм. 

 Сузбивањето и намалувањето на популацијата 

на штетните глодари се спроведува со 

поставување хемиски препарати 

(родентициди) 200г.во шахта. 

 -извршителот  на дератизацијата треба да има 

Решение од Министерство за здравство на 

Р.М.за регистрирана ДДД дејност. 

-За хемискиот препарат(родентицид) Решение 

од Министерство за здравство за пуштање во 

промет на препаратот како биоциден производ. 

3.Контрола се спроведува 3 седмици по 

третирањето. 

Финансиските средства за спроведување на 

превентивна дератизација се обезбедуваат од 

страна на ЕЛС-Прилеп. 

- Програмата влегува во сила, осмиот 

ден од денот на објавувањето во ‟‟Службен 

гласник на Општина Прилеп‟‟. 

 
      бр.09-1351/14                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 

05.04.2018 година                на Совет на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                  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 

АЖУРИРАЊЕ НА ПРОЦЕНАТА НА 

ЗАГРОЗЕНОСТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

ОД СИТЕ РИЗИЦИ И ОПАСНОСТИ ЗА 

2017 ГОДИНА 

 

 1. Одлуката за ажурирање на 

Процената на загрозеност на Општина Прилеп 

од сите ризици и опасности за 2017 година, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
Број 08 - 1353/14                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

05.04.2018 година                                    на Општина Прилеп 

 П р и л е п                                                  Илија Јованоски 
 

 

Советот на општина Прилеп согласно 

Законот за локална самоуореав , Статутот на 

општина Прилеп, а врз основа на обврските од 

членот 5  од Законот за управување со кризи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр 

29/05 ; 36/11; 41/2014 и 104/2015) и член 13 и 14 

од Уредбата за методологијата за изработка на 

Процена на загрозеноста на РМ од сите ризици 

и опасности , на ден 05.04.2018 година ја донесе 

следната: 

 

ОДЛУКА 

за ажурирање на Процената на загрозеност 

на Општина Прилеп од сите ризици и 

опасности 
 

член 1 

По предлог на регионалниот центар за 

управување со кризи Прилеп се врши 

ажурирање на Процената на загрозеност на 

Општина Прилеп од сите ризици и опасности 

бр. бр.07-2812/4 11.12.2014 год., за 2017 год. 

Процената на загрозеност на Општина 

Прилеп од сите ризици и опасности бр. бр.07-

2812/4 11.12.2014 год. останува непроменета во 

целост. 
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член 2 

Одлуката да се достави до ЦУК 

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‟‟. 

 

Образложение 

Регионалниот центар за управување со 

кризи Прилеп како надлежен орган за изработка 

и ажурирање на Процената на загрозеност на 

општина Прилеп од сите ризици и 

опасности ,предложи до советот да се донесе 

оваа Одлука при што поднесе и писмено Резиме 

од потребата за нејзиното донесување и 

ажурирање при што наведе дека од моментот на 

донесувањето  Процената на загрозеност на 

општина Прилеп од сите ризици и опасности 

бр. бр.07-2812/4 11.12.2014 год. до денес нема 

настанато занчителни промени во предвидените 

ризици и опасности во донесената Процена  и 

истата да остане во целост. 

 

 
      бр.09-1351/15                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 

05.04.2018 година                на Совет на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                  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 

ЗАПОЧНУВАЊЕ СО АКТИВНОСТИ ЗА 

РЕДОВНО АЖУРИРАЊЕ НА ПРОЦЕНАТА 

НА ЗАГРОЗЕНОСТ ОД СИТЕ РИЗИЦИ И 

ОПАСНОСТИ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП, ЗА 

2018 ГОДИНА 

 

 1. Одлуката за започнување со 

активности за редовно ажурирање на Процената 

на загрозеност од сите ризици и опасности на 

Општина Прилеп, за 2018 година, се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 1353/15                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
05.04.2018 година                                    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 („Службен 

весник на РМ“ бр.5/2002), а согласно член 14 

став 1 од Уредбата за методологијата за 

изработка на процената на загрозеноста на 

безбедноста на Република Македонија од сите 

ризици и опасности, нејзината содржина и 

структура, начинот на чување и ажурирање, 

како и пределувањето на субјектите во системот 

на управување со кризи на кои им се доставува 

целосна или извод од процената, Советот на 

Општина Прилеп на седницата одржана на ден 

05.04.2018 година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКА 

 за започнување со активности за редовно 

ажурирање на Процената на загрозеност од сите 

ризици и опасности на Општина Прилеп за 2018 

година 

 

член 1 

Се отпочнува со активности за редовно 

ажурирање на Процената на загрозеност од сите 

ризици и опасности на Општина Прилеп за 2018 

година. 

член 2 

Се задолжуваат сите субјекти во 

Системот за управување со кризи да извршат 

анализа на сите опасности кои настанале во 

претходната година (вид на опасност, поплава, 

пороен дожд проследен со град и ветер, пожари, 

епидемии кај луѓето и животните и други 

опасности, штети од истите и нивната 

спремност за одговор на истите) а кои се во 

нивна надлежност за справување, да извршат 

ажурирање на ресурсите-човечки и материјални 

и истите да ги достават до Регионалниот центар 

за управување со кризи Прилеп. 

член 3 

Регионалниот центар за управување со 

кризи да изврши обединување на сите анализи 

од субјектите на ЦУК во Општина Прилеп и на 

Советот да му предложи целосен документ за 

ажурирање на Процената согласно Законот за 

управување со кризи и Уредбата. 

член 4 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник 

на Општина Прилеп‟‟. 
 

      бр.09-1351/16                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 

05.04.2018 година                на Совет на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                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: 
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З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИТЕ 

СМЕТКИ НА ООУ "КРУМЕ 

ВОЛНАРОСКИ"С. ТОПОЛЧАНИ-ПРИЛЕП 

ЗА 2017 ГОДИНА 

 

 

 1. Одлуката за усвојување на 

годишните сметки на ООУ "Круме 

Волнароски"с. Тополчани-Прилеп за 2017 

година, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 1353/16                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

05.04.2018 година                                    на Општина Прилеп 

 П р и л е п                                                  Илија Јованоски 
 

 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 9 

од Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/2002), а во врска со член 

126 став 1 алинеа 6 од Законот за основното 

образование (‟‟Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 

18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12,  24/13, 41/14, 

116/14, 135/14, 10/15 и 98/15) и член 26 став 1 

точка 32 од Статутот на Општина Прилеп 

("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

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

Прилеп на седницата, одржана на 05.04.2018 

година,  донесе: 

 

ОДЛУКА 

за усвојување на годишните сметки на 

ООУ "Круме Волнароски"с. Тополчани-Прилеп, 

за 2017 година 

 

 

член 1 

               Се усвојуваат годишните сметки на 

ООУ "Круме Волнароски"с. Тополчани-Прилеп, 

за 2017 година. 

член 2 

 Одлуката да се достави до ООУ "Круме 

Волнароски"с. Тополчани-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‟‟. 

 

 
      бр.09-1351/17                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2018 година                на Совет на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                  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 ГОДИШНИТЕ 

СМЕТКИ НА ООУ "РАМПО ЛЕВКАТА" -

ПРИЛЕП ЗА 2017 ГОДИНА 

 

 1. Одлуката за усвојување на 

годишните сметки на ООУ "Рампо Левката" -

Прилеп за 2017 година, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 1353/17                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

05.04.2018 година                                    на Општина Прилеп 

 П р и л е п                                                  Илија Јованоски 

 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 9 

од Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/2002), а во врска со член 

126 став 1 алинеа 6 од Законот за основното 

образование (‟‟Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 

18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12,  24/13, 41/14, 

116/14, 135/14, 10/15 и 98/15) и член 26 став 1 

точка 32 од Статутот на Општина Прилеп 

("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

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

Прилеп на седницата, одржана на 05.04.2018 

година,  донесе: 

 

ОДЛУКА 

за усвојување на годишните сметки на 

ООУ "Рампо Левката" -Прилеп, за 2017 година 

 

 

член 1 

               Се усвојуваат годишните сметки на 

ООУ "Рампо Левката" -Прилеп, за 2017 година. 

 

 

член 2 

 Одлуката да се достави до ООУ "Рампо 

Левката" -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‟‟. 

 

 
    бр.09-1351/18                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 

05.04.2018 година                на Совет на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                  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 ОДЛУКАТА ЗА 

УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИТЕ 

СМЕТКИ НА СОУ "ЃОРЧЕ ПЕТРОВ" -

ПРИЛЕП ЗА 2017 ГОДИНА 

 

 1. Одлуката за усвојување на 

годишните сметки на СОУ "Ѓорче Петров" -

Прилеп за 2017 година, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 1353/18                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

05.04.2018 година                                    на Општина Прилеп 
 П р и л е п                                                  Илија Јованоски 

 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 9 

од Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/2002), а во врска со член 89 

од Законот за средното образование („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 

24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 

40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 

35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 

33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 

51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 

116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015 и 145/2015) 

и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на 

Општина Прилеп ("Службен гласник на 

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

11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 05.04.2018 година,  

донесе: 

ОДЛУКА 

за усвојување на годишните сметки на 

СОУ "Ѓорче Петров" -Прилеп, за 2017 година 

 

 

член 1 

               Се усвојуваат годишните сметки на 

СОУ "Ѓорче Петров" -Прилеп, за 2017 година. 

 

член 2 

 Одлуката да се достави до СОУ "Ѓорче 

Петров" -Прилеп, Градоначалникот и архивата 

на Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник 

на Општина Прилеп‟‟. 

 
 

      бр.09-1351/19                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 

05.04.2018 година                на Совет на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                  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 ГОДИШНИТЕ 

СМЕТКИ НА ООМУ "ОРДАН 

МИХАЈЛОСКИ ОЦКА" –ПРИЛЕП, ЗА 2017 

ГОДИНА 

 

 1. Одлуката за усвојување на 

годишните сметки на ООМУ "Ордан 

Михајлоски Оцка" –Прилеп, за 2017 година, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
Број 08 - 1353/19                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

05.04.2018 година                                    на Општина Прилеп 

 П р и л е п                                                  Илија Јованоски 

 

 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 9 

од Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/2002), а во врска со член 

126 став 1 алинеа 6 од Законот за основното 

образование (‟‟Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 

18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12,  24/13, 41/14, 

116/14, 135/14, 10/15 и 98/15) и член 26 став 1 

точка 32 од Статутот на Општина Прилеп 

("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

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

Прилеп на седницата, одржана на 05.04.2018 

година,  донесе: 

 

ОДЛУКА 

за усвојување на годишните сметки на 

ООМУ "Ордан Михајлоски Оцка" –Прилеп, за 

2017 година 

 

член 1 

               Се усвојуваат годишните сметки на 

ООМУ "Ордан Михајлоски Оцка" –Прилеп, за 

2017 година. 

член 2 

 Одлуката да се достави до ООМУ 

"Ордан Михајлоски Оцка" –Прилеп, 

Градоначалникот и архивата на Општина 

Прилеп. 

член 3 
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Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник 

на Општина Прилеп‟‟. 

 
      бр.09-1351/20                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 

05.04.2018 година                на Совет на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                  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 ГОДИШНИТЕ 

СМЕТКИ НА ООУ "СТРАШО 

ПИНЏУР"С.МАЛО КОЊАРИ –ПРИЛЕП,  

ЗА 2017 ГОДИНА 

 

 1. Одлуката за усвојување на 

годишните сметки на ООУ "Страшо 

Пинџур"с.Мало Коњари –Прилеп, за 2017 

година, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 1353/20                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

05.04.2018 година                                    на Општина Прилеп 

 П р и л е п                                                  Илија Јованоски 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 9 

од Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/2002), а во врска со член 

126 став 1 алинеа 6 од Законот за основното 

образование (‟‟Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 

18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12,  24/13, 41/14, 

116/14, 135/14, 10/15 и 98/15) и член 26 став 1 

точка 32 од Статутот на Општина Прилеп 

("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

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

Прилеп на седницата, одржана на 05.04.2018 

година,  донесе: 

 

ОДЛУКА 

за усвојување на годишните сметки на 

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

за 2017 година 

 

член 1 

               Се усвојуваат годишните сметки на 

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

за 2017 година. 

член 2 

 Одлуката да се достави до ООУ 

"Страшо Пинџур"с.Мало Коњари –Прилеп, 

Градоначалникот и архивата на Општина 

Прилеп. 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник 

на Општина Прилеп‟‟. 

 

 
     бр.09-1351/21                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 

05.04.2018 година                на Совет на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                  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 ИЗВЕДУВАЊЕ НА 

НАУЧНО НАСТАВНИ - ЕКСКУРЗИИ ВО 

УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА НА ООУ 

“СТРАШО ПИНЏУР”С.МАЛО  КОЊАРИ- 

ПРИЛЕП, ЗА III (ТРЕТО), VI (ШЕСТО) И IX 

(ДЕВЕТТО) ОДДЕЛЕНИЕ 

 

 1. Одлуката за давање согласност на 

Програмата за изведување на научно наставни - 

екскурзии во учебната 2017/2018 година на 

ООУ “Страшо Пинџур”с.Мало  Коњари- 

Прилеп, за III (трето), VI (шесто) и IX (деветто) 

одделение, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 1353/21                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

05.04.2018 година                                    на Општина Прилеп 

 П р и л е п                                                  Илија Јованоски 

 

 

              Врз основа на член 7 од Правилникот за 

начинот на изведување на ученичките 

екскурзии и другите слободни активности на 

учениците од основните училишта  бр. 07 -992/2 

од 05.06.2014 година на Министерот за 

образование, член 26 став 1 точка 46 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 

и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на  05.04.2018  година,  

донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А  

за давање согласност на Програмата за 

изведување на научно наставни - екскурзии во 

учебната 2017/2018 година на ООУ “Страшо 

Пинџур”с.Мало  Коњари- Прилеп, за III 

(трето), VI (шесто) и IX (деветто) одделение 

 

 

Член 1 
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              Се дава согласност на Програмата за 

изведување на научно наставни - екскурзии во 

учебната 2017/2018 година на ООУ “Страшо 

Пинџур”с.Мало  Коњари- Прилеп, за III (трето), 

VI (шесто) и IX (деветто) одделение и тоа: 

 

             - Програма за изведување на еднодневна 

наставно-научна екскурзија за III (трето) 

одделение; 

            - Програма за изведување на дводневна 

наставно-научна екскурзија за 

 VI (шесто) одделение; 

              - Програма за изведување на тридневна 

наставно-научна екскурзија за IX (деветто) 

одделение; 

член 2 

Одлуката да се достави до ООУ 

“Страшо Пинџур”с.Мало  Коњари- Прилеп, 

Градоначалникот и архивата на Општина 

Прилеп. 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник 

на Општина Прилеп‟‟. 

 
бр.09-1351/22                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 

05.04.2018 година                на Совет на Општина Прилеп 

    П р и л е п                                  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 ИЗВЕДУВАЊЕ НА 

НАУЧНО НАСТАВНИ - ЕКСКУРЗИИ ВО 

УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА НА ООУ 

“КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ”С.ТОПОЛЧАНИ- 

ПРИЛЕП, ЗА III (ТРЕТО), VI (ШЕСТО) И IX 

(ДЕВЕТТО) ОДДЕЛЕНИЕ 

 

 1. Одлуката за давање согласност на 

Програмата за изведување на научно наставни - 

екскурзии во учебната 2017/2018 година на 

ООУ “Круме Волнароски”с.Тополчани- 

Прилеп, за III (трето), VI (шесто) и IX (деветто) 

одделение, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 1353/22                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

05.04.2018 година                                    на Општина Прилеп 

 П р и л е п                                                  Илија Јованоски 

              Врз основа на член 7 од Правилникот за 

начинот на изведување на ученичките 

екскурзии и другите слободни активности на 

учениците од основните училишта  бр. 07 -992/2 

од 05.06.2014 година на Министерот за 

образование, член 26 став 1 точка 46 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 

и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на  05.04.2018  година,  

донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А  

за давање согласност на Програмата за 

изведување на научно наставни - екскурзии во 

учебната 2017/2018 година на ООУ “Круме 

Волнароски”с.Тополчани- Прилеп, за III 

(трето), VI (шесто) и IX (деветто) одделение 

 

 

Член 1 

              Се дава согласност на Програмата за 

изведување на научно наставни - екскурзии во 

учебната 2017/2018 година на ООУ “Круме 

Волнароски”с.Тополчани- Прилеп, за III 

(трето), VI (шесто) и IX (деветто) одделение и 

тоа: 

 

             - Програма за изведување на еднодневна 

наставно-научна екскурзија за III (трето) 

одделение; 

            - Програма за изведување на дводневна 

наставно-научна екскурзија за 

 VI (шесто) одделение; 

              - Програма за изведување на тридневна 

наставно-научна екскурзија за IX (деветто) 

одделение; 

               член 2 

Одлуката да се достави до ООУ “Круме 

Волнароски”с.Тополчани-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‟‟. 
 
      бр.09-1351/23                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 

05.04.2018 година                на Совет на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                  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: 
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З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА 

ОПШТИНСКИОТ ШТАБ ЗА ЗАШТИТА И 

СПАСУВАЊЕ ВО ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 

 1. Решението за именување на 

членови на Општинскиот Штаб за заштита и 

спасување во Локална самоуправа на Општина 

Прилеп, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 1353/23                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 

05.04.2018 година                                    на Општина Прилеп 

 П р и л е п                                                  Илија Јованоски 

 

 

               РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА 

ЧЛЕНОВИ НА ОПШТИНСКИОТ ШТАБ ЗА 

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ВО ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

влегува во сила со денот на потпишувањето и 

нема да се објавува во ,,Службен гласник на 

Општина Прилеп‟‟. 

 

 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 

од Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОСНОВАЊЕ 

НА РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА И 

ПОТРЕБНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 

ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН ОД СТРАНА 

НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

 1. Одлуката за давање согласност за 

основање на регионална депонија и потребната 

инфраструктура за Пелагонискиот регион од 

страна на Владата на Република Македонија, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
Број 08 - 1353/24                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
05.04.2018 година                                    на Општина Прилеп 

 П р и л е п                                                  Илија Јованоски 

 

 

 

Врз основа на член 80 став (12) од Законот за 

управување со отпад („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 

102/08, 143/08, 124/10,09/2011, 51/2011, 

123/2012, 147/13, 163/13,51/2015,146/15,  

156/15,39/16 и 63/16)  ) Советот на општината 

на ден  05.04.2018  година донесе  

 

О Д Л У К А 

дава согласност за основање на регионална 

депонија и потребната инфраструктура за 

Пелагонискиот регион  од страна на Владата на 

Република Македонија 

 

Член 1 

Со цел заштита на животната средина и 

здравјето на луѓето, а заради решавање на 

постоечкиот проблем за управување со отпадот 

на територијата на општина Прилеп, Советот на 

општината дава согласност за основање на 

регионална депонија и потребната 

инфраструктура за Пелагонискиот регион  од 

страна на Владата на Република Македонија 

согласно член 80 став 12 од Законот за 

управување со отпад. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 

нејзиното донесување. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

Советот на општината  Прилеп на својата 

седница одржана на ден 05.04.2018 година, 

донесе Одлука за давање на согласност за 

основање на регионална депонија и потребната 

инфраструктура за Пелагонискиот плански 

регион. 

Тргнувајќи од проблемите со кои се соочува 

општината во однос на управување со отпадот, 

а со цел заштита на животната средина и 

здравјето на луѓето, Советот на општина 

Прилеп донесе одлука како во диспозитивот. 

Главни причини поради кои се пристапи кон 

донесување на ваква одлука се проблемите со 

кои се сочува општината во управувањето со 

отпадот и неможноста за исполнување на 

обврските кои произлегуваат од Законот за 

управување со отпад. Имено, општината 

проценувајќи ја својата финансиска состојба, 

како и потребните финансиски средства за 

расчистување на непрописните депонии, како и 

обврската за собирање и отстранување на 

отпадот согласно стандардите за животна 

средина, односно во стандардизирана депонија, 

увиде дека нема можност за решавање на 

проблемите. 

Заради заштита на животната средина и 

здравјето на луѓето, како и состојбата со 

отпадот во општина  Прилеп неопходно е итно 

преземање на активности со цел собирање, 

транспортирање, селекција и отстранување на 

отпадот. Воедно, согласно Националниот план 
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за управување со отпад на Република 

Македонија и Регионалниот план за управување 

со отпад за Пелагонискиот регион, потребно е 

да се воспостави регионален систем за 

управуање со отпад преку основање на 

регионална депонија и соодветната 

инфраструктура. Во Физибилити студијата за 

управување со отпад за  Пелагонискиот регион 

е утврдено дека вкупните инвестиции за 

основање на региналниот систем за управување 

со отпад изнесува 39 786 483 евра, при што 

минималните финансии што треба да ги 

обезбеди општина Прилеп изнесуваат  4 420 720 

евра, средства со кои општина Прилеп  не 

располага. Дополнително, согласно со 

Стратегијата за управување со отпад на 

Република Македонија, потребно е 

воспоставување на регионална соработка за 

основањето на депонијата, без кое 

управувањето со отпадот не може да биде 

одржливо ниту достапно за населението. Во 

овој момент не постои можност сите општини 

од Пелагонискиот регион да ја обезбедат 

потребната финансиска помош со што не може 

да се основа депонијата со потребната 

инфраструктура доколку не се обезбеди 

финансирање од Владата.  

Врз основа на претходно изнесеното, Советот 

на општина  Прилеп донесе одлука со која 

основањето на регионалната депонија со 

потребната инфраструткура го доверува на 

Владата на Република Македонија, како 

најдобар начин за брзо решавање на проблемите 

со управувањето со отпадот, а кој ќе биде со 

најмали трошоци и со цена која ќе биде 

достапна за населението во  Пелагонискиот  

регион. 
      бр.09-1351/25                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 

05.04.2018 година                на Совет на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                  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 

ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ, 

КАКО И СПОРТСКИ КЛУБОВИ ВО 

ОБЛАСТИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТ НА 

ОПШТИНАТА, ПО ЈАВНИОТ ПОВИК БР. 

01/2018 СОГЛАСНО ЗАПИСНИКОТ ОД 

КОМИСИЈАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И БУЏЕТ 

 1. Одлуката за доделување на 

средства на Здруженија на граѓани и фондации, 

како и спортски клубови во областите од 

надлежност на општината, по Јавниот Повик бр. 

01/2018 согласно Записникот од Комисијата за 

финансирање и буџет, се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 1353/25                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 

05.04.2018 година                                    на Општина Прилеп 

 П р и л е п                                                  Илија Јованоски 
 

   Врз основа на член 36 став 1 точка 10 

од Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/2002) 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 05.04.2018 година, 

донесе:  

О Д Л У К А 

за доделување на средства на Здруженија на 

граѓани и фондации, како и спортски клубови 

во областите од надлежност на општината, по 

Јавниот Повик бр. 01/2018 согласно Записникот 

од Комисијата за финансирање и буџет 

 

Член 1 

           Со оваа Одлука Советот на Општина 

Прилеп доделува средства на  Здруженија на 

граѓани и фондации, како и спортски клубови во 

областите од надлежност на општината, по 

Јавниот Повик бр. 01/2018 согласно Записникот 

од Комисијата за финансирање и буџет, бр.09-

1197/1. 

Член 2 

 Средствата од член 1 на оваа Одлука се 

обезбедуваат од средствата во Потпрограма А00 

– Совет на општина, ставка 463-Трансфери до 

невладини организации, од Подставка 463110-

Трансфери здруженија на граѓани и фондации, 

подставка 463120- Спорт и рекреација, К40 

Културни манифестации и творештво, 

Подставка-464990-Разни трансфери, 

предвидени во Буџетот на Општина Прилеп за 

2018 година.  

Член 3  

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
      бр.09-1351/26                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 

05.04.2018 година                на Совет на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                  Миле Талевски 
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