
 
Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 

пд Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Ппщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ 
СПГЛАСНПСТ НА ТРИМЕСЕЧНИПТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 

ФИНАНСИСКПТП РАБПТЕОЕ НА JКП 
,,КПМУНАЛЕЦ’’- ПРИЛЕП ЗА ПЕРИПД ПД 

01.04.2018 ГПДИНА ДП 30.06.2018 ГПДИНА 
 
 

 1. Пдлуката за даваое спгласнпст на 
тримесешнипт извещтај за финансискптп 
рабптеое на JКП ,,Кпмуналец’’- Прилеп за 
перипд пд 01.04.2018 гпдина дп 30.06.2018 
гпдина, се пбјавува  вп “Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп”. 

 
 Брпј 08 - 2882/1                                              ГРАДПНАЧАЛНИК 
30.07.2018 гпдина                                        на Ппщтина Прилеп 
 П р и л е п                                                         Илија Јпванпски 

 

 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 

Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), шлен 11 став 1 тпшка 
7 пд Закпнпт 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, 25/15, 61/15 и 39/16) 
и шлен 26 став 1 тпшка 32 пд Статутпт на 
Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 
11/2008), Спветпт на Ппщтина Прилеп на 
седницата пдржана на  30.07.2018 гпдина, 
дпнесе:  

П Д Л У К А 
за даваое спгласнпст на тримесешнипт извещтај 
за финансискптп рабптеое на JКП ,,Кпмуналец’’- 

Прилеп за перипд пд 01.04.2018 гпдина дп 
30.06.2018 гпдина 

 
шлен 1 

 Се дава спгласнпст на тримесешнипт 
извещтај за финансискптп рабптеое на JКП 
,,Кпмуналец’’- Прилеп за перипд пд 01.04.2018 
гпдина дп 30.06.2018 гпдина, бр.03-1827 пд 
16.07.2018 гпдина. 

шлен 2 
Пдлуката да се дпстави дп JКП 

,,Кпмуналец’’- Прилеп, Градпнашалникпт и 
архивата на Ппщтина Прилеп. 

шлен 3 
Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 

пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
 
         Брпј  09-2880/2                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      30.07.2018  гпдина                     на Спвет на Ппщтина Прилеп       
            П р и л е п                                           Миле Талевски 

        
 
Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 

пд Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Ппщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ 
СПГЛАСНПСТ НА КПНСПЛИДИРАНАТА СМЕТКА 

ЗА 2017 ГПДИНА ПД ЈКП,,КПМУНАЛЕЦ’’ И 
ДППЕЛ ,,ТЕРМИНАЛ-КПМУНАЛЕЦ’’-ПРИЛЕП 

 

 
 

 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  

НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Службен гласник на Општина 

Прилеп – Излегува по потреба 

30 Јули 2018 година 

Службен гласник број 11 

Овој примерок чини 50 ден. 

Годишна претплата 2.000 ден. 

Жиро с-ка при Комерцијална 

банка – Филијала Прилеп 

300020000208779 

ЕДБ 4021996117695 

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

 емаил:prilep@prilep.gov.mk 

 

http://www.prilep.gov.mk/
mailto:prilep@prilep.gov.mk
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 1. Пдлуката за даваое спгласнпст на 

Кпнсплидираната сметка за 2017 гпдина пд 
ЈКП,,Кпмуналец’’ и ДППЕЛ ,,Терминал-
Кпмуналец’’-Прилеп, се пбјавува  вп “Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп”. 

 
Брпј 08 - 2882/2                                              ГРАДПНАЧАЛНИК 
30.07.2018 гпдина                                        на Ппщтина Прилеп 
 П р и л е п                                                         Илија Јпванпски 

 
 
 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), шлен 11 став 1 тпшка 
7 пд Закпнпт 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, 25/15, 61/15 и 39/16) 
и шлен 26 став 1 тпшка 32 пд Статутпт на 
Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 
11/2008), Спветпт на Ппщтина Прилеп на 
седницата пдржана на  30.07.2018 гпдина, 
дпнесе:  

 
П Д Л У К А 

за даваое спгласнпст на Кпнсплидираната 
сметка за 2017 гпдина пд ЈКП,,Кпмуналец’’  
и ДППЕЛ ,,Терминал-Кпмуналец’’-Прилеп  

 
шлен 1 

 Се дава спгласнпст на Кпнсплидираната 
сметка за 2017 гпдина пд ЈКП ,,Кпмуналец’’ и 
ДППЕЛ ,,Терминал-Кпмуналец’’-Прилеп. 

шлен 2 
Пдлуката да се дпстави дп JКП 

,,Кпмуналец’’- Прилеп и ДППЕЛ ,,Терминал-
Кпмуналец’’-Прилеп, Градпнашалникпт и 
архивата на Ппщтина Прилеп. 

шлен 3 
Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 

пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
 
         Брпј  09-2880/3                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      30.07.2018  гпдина                     на Спвет на Ппщтина Прилеп       
            П р и л е п                                           Миле Талевски 

        
 
Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 

пд Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Ппщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ 
СПГЛАСНПСТ НА ГПДИШНИПТ ПЛАН ЗА 

ИЗМЕНА И ДПППЛНУВАОЕ НА ГПДИШНИПТ 
ПЛАН ЗА ВРАБПТУВАОЕ ВП 2018 ГПДИНА, ВП 

ЕЛС ППШТИНА ПРИЛЕП 
 
 

 1. Пдлуката за даваое спгласнпст на 
Гпдищнипт план за измена и дппплнуваое на 
Гпдищнипт план за врабптуваое вп 2018 
гпдина, вп ЕЛС Ппщтина Прилеп, се пбјавува  вп 
“Службен гласник на Ппщтина Прилеп”. 

 
Брпј 08 - 2882/3                                              ГРАДПНАЧАЛНИК 
30.07.2018 гпдина                                        на Ппщтина Прилеп 
 П р и л е п                                                         Илија Јпванпски 

 
 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 15 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), шлен 20-б став 1 
алинеа3 и став 2 пд Закпнпт за врабптени вп 
јавнипт сектпр ("Службен весник на РМ" 
бр.27/14, 199/14, 27/16) и шлен 26 став 1 тпшка 
46 пд Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 
4/2005и 11/2008), Спветпт на Ппщтина Прилеп 
на седницата, пдржана на ден 30.07.2018 
гпдина, дпнесе: 

 
П  Д  Л  У  К  А 

за даваое спгласнпст на Гпдищнипт план за 
измена и дппплнуваое на Гпдищнипт план за 
врабптуваое вп 2018 гпдина, вп ЕЛС Ппщтина 

Прилеп 
 

шлен 1 
     Се дава спгласнпст на Гпдищнипт план за 
измена и дппплнуваое на Гпдищнипт план за 
врабптуваое вп 2018 гпдина, вп ЕЛС Ппщтина 
Прилеп, бр.01-261/4 пд 24.07.2018 гпдина. 
 

шлен 2 
Пдлуката да се дпстави дп 

Градпнашалникпт, архивата на Ппщтина Прилеп. 
 

шлен 3 
Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 

пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
 
         Брпј  09-2880/4                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      30.07.2018  гпдина                     на Спвет на Ппщтина Прилеп       
            П р и л е п                                           Миле Талевски 
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Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 

пд Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Ппщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ 
СПГЛАСНПСТ НА ГПДИШНИПТ ПЛАН ЗА 

ВРАБПТУВАОЕ ВП 2019 ГПДИНА, НА ЈПУДГ 
,,НАША ИДНИНА’’-ПРИЛЕП 

 
 1. Пдлуката за даваое спгласнпст на 

Гпдищнипт план за врабптуваое вп 2019 
гпдина, на ЈПУДГ ,,Наща иднина’’-Прилеп, се 
пбјавува  вп “Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп”. 

 
Брпј 08 - 2882/4                                              ГРАДПНАЧАЛНИК 
30.07.2018 гпдина                                        на Ппщтина Прилеп 
 П р и л е п                                                         Илија Јпванпски 

 
 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 15 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), шлен 20-б став 1 
алинеа 3 и став 2 пд Закпнпт за врабптени вп 
јавнипт сектпр ("Службен весник на РМ" 
бр.27/14, 199/14, 27/16) и шлен 26 став 1 тпшка 
46 пд Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 
4/2005и 11/2008), Спветпт на Ппщтина Прилеп 
на седницата, пдржана на ден 30.07.2018 
гпдина, дпнесе: 

П Д Л У К А 
за даваое спгласнпст на Гпдищнипт план за 

врабптуваое вп 2019 гпдина, 
 на ЈПУДГ ,,Наща иднина’’-Прилеп 

 
шлен 1 

    Се дава спгласнпст на Гпдищнипт план 
за врабптуваое вп 2019 гпдина, на ЈПУДГ ,,Наща 
иднина’’-Прилеп, бр.01-137/1 пд 28.03.2018 
гпдина. 

шлен 2 
Пдлуката да се дпстави дп ЈПУДГ ,,Наща 

иднина’’-Прилеп, Градпнашалникпт и архивата 
на Ппщтина Прилеп. 

шлен 3 
Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 

пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 

 
         Брпј  09-2880/5                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      30.07.2018  гпдина                     на Спвет на Ппщтина Прилеп       
            П р и л е п                                           Миле Талевски        
 

 
           Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Ппщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 
ПДПБРУВАОЕ НА ППДНЕСУВАОЕ НА 

АПЛИКАЦИЈА И ПДПБРУВАОЕ НА СППСТВЕН 
ФИНАНСИСКИ ПРИДПНЕС ЗА ФИНАНСИСКП 

УЧЕСТВП НА ППШТИНА ПРИЛЕП ВП 
АКТИВНПСТА „ППДПБРУВАОЕ НА АМБИЕНТПТ 

И ПРИВЛЕЧНПСТА НА СТАРАТА ЧАРШИЈА 
ПРИЛЕП“ ВП РАМКИ НА ПРПЕКТПТ 

„ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТУДИЈА ЗА РАЗВПЈ НА 
ПЕЛАГПНИЈА КАКП ДЕСТИНАЦИЈА ЗА 

АВАНТУРИСТИЧКИ ТУРИЗАМ – ПЕЛАГПНИЈА 
СПЗДАДЕНА ЗА АВАНТУРА“ 

 
 1. Пдлуката за пдпбруваое на 

ппднесуваое на апликација и пдпбруваое на 
сппствен финансиски придпнес за финансискп 
ушествп на Ппщтина Прилеп вп активнпста 
„Ппдпбруваое на амбиентпт и привлешнпста на 
Старата Чарщија Прилеп“ вп рамки на прпектпт 
„Имплементација на Студија за развпј на 
Пелагпнија какп дестинација за авантуристишки 
туризам – Пелагпнија спздадена за авантура“, 
се пбјавува  вп “Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп”. 

 
Брпј 08 - 2882/5                                              ГРАДПНАЧАЛНИК 
30.07.2018 гпдина                                        на Ппщтина Прилеп 
 П р и л е п                                                         Илија Јпванпски 

 
 

Врз пснпва на шлен 22 став 1  тпшка 4 и 
шлен 36 став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за лпкалната 
сампуправа  ("Службен весник на РМ" 5/2002) и 
шлен 14 став 1 тпшка 4 и шлен 26 став 1 тпшка 46 
пд Статутпт на ппщтина Прилеп ("Службен 
гласник на ппщтина Прилеп"6/2003 и 4/2005), 
Спветпт на ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на ден 30.07.2018 гпдина дпнесе: 

 
П  Д   Л   У   К   А 

за пдпбруваое на ппднесуваое на апликација и 
пдпбруваое на сппствен финансиски придпнес 
за финансискп ушествп на Ппщтина Прилеп вп 

активнпста „Ппдпбруваое на амбиентпт и 
привлешнпста на Старата Чарщија Прилеп“ вп 

рамки на прпектпт „Имплементација на Студија 
за развпј на Пелагпнија какп дестинација за 

авантуристишки туризам – Пелагпнија спздадена 
за авантура“ 
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Член 1 
Сп пваа пдлука се пдпбрува 

ппднесуваоетп на апликација и се пдпбрува 
сппствен финансиски придпнес за финансискп 
ушествп на Ппщтина Прилеп вп 
активнпста„Ппдпбруваое на амбиентпт и 
привлешнпста на Старата Чарщија Прилеп“ вп 
рамки на прпектпт „Имплементација на Студија 
за развпј на Пелагпнија какп дестинација за 
авантуристишки туризам – Пелагпнија спздадена 
за авантура“, аплициран пд Центарпт за развпј 
на Пелагпниски плански регипн, ппднесен дп 
Единицата за спрпведуваое на прпектпт (ЕСП): 
Прпект за лпкална и регипнална кпнкурентнпст 
(ПЛРК), спрпведуван пд Кабинетпт на Заменик 
Претседателпт на Владата задплжен за 
екпнпмски пращаоа и кппрдинација на 
екпнпмските респри (КЗПВРМ), ппд надзпр пд 
Светска банка групација, а финансиски 
ппддржан пд Еврппската унија (ИПА 2 
кпмппнента). 

Член 2 
Сппственипт финансиски придпнес за 

финансискп ушествп на Ппщтина Прилеп вп 
активнпста на прпектпт „Ппдпбруваое на 
амбиентпт и привлешнпста на Старата Чарщија 
Прилеп“ вп рамки на прпектпт „Имплементација 
на Студија за развпј на Пелагпнија какп 
дестинација за авантуристишки туризам – 
Пелагпнија спздадена за авантура“, ќе се утврди 
сп финалната пдпбрена апликација, ппднесена 
дп Единицата за спрпведуваое на прпектпт 
(ЕСП): Прпект за лпкална и регипнална 
кпнкурентнпст (ПЛРК), за кпја Спветпт на 
Ппщтина Прилеп ппвтпрнп ќе даде спгласнпст. 

Член 3 
Пваа Пдлука влегува вп сила сп денпт на 

пбјавуваоетп вп „Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп“. 
         Брпј  09-2880/6                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      30.07.2018  гпдина                     на Спвет на Ппщтина Прилеп       
            П р и л е п                                           Миле Талевски               

 
 
Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 

пд Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Ппщтина Прилеп,  
дпнесе: 

З   А   К   Л   У   Ч   П   К 
ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 

ПДПБРУВАОЕ НА ППДНЕСУВАОЕ НА 
АПЛИКАЦИЈА И ПДПБРУВАОЕ НА СППСТВЕН 
ФИНАНСИСКИ ПРИДПНЕС ЗА ФИНАНСИСКП 

УЧЕСТВП ВП ПРПЕКТПТ НА ППШТИНА ПРИЛЕП 
„ПРИЛЕПСКП ЕЗЕРП – НПВИ АВАНТУРИ, НПВИ 

МПЖНПСТИ “ 

 
 1. Пдлуката за пдпбруваое на 

ппднесуваое на апликација и пдпбруваое на 
сппствен финансиски придпнес за финансискп 
ушествп вп прпектпт на Ппщтина Прилеп 
„Прилепскп Езерп – Нпви авантури, нпви 
мпжнпсти “, се пбјавува  вп “Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп”. 
Брпј 08 - 2882/6                                              ГРАДПНАЧАЛНИК 
30.07.2018 гпдина                                        на Ппщтина Прилеп 
 П р и л е п                                                         Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 22 став 1  тпшка 4 и 

шлен 36 став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за лпкалната 
сампуправа  ("Службен весник на РМ" 5/2002) и 
шлен 14 став 1 тпшка 4 и шлен 26 став 1 тпшка 46 
пд Статутпт на ппщтина Прилеп ("Службен 
гласник на ппщтина Прилеп"6/2003 и 4/2005), 
Спветпт на ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на ден 30.07.2018 гпдина дпнесе: 
 

П  Д   Л   У   К   А 
За пдпбруваое на ппднесуваое на апликација и 
пдпбруваое на сппствен финансиски придпнес 
за финансискп ушествп вп прпектпт на Ппщтина 

Прилеп „Прилепскп Езерп – Нпви авантури, 
нпви мпжнпсти “ 

 
Член 1 

Сп пваа пдлука се пдпбрува 
ппднесуваоетп на апликација и се пдпбрува 
сппствен финансиски придпнес за финансискп 
ушествп вп прпектпт на Ппщтина Прилеп 
„Прилепскп Езерп – Нпви авантури, нпви 
мпжнпсти“, аплициран дп Единицата за 
спрпведуваое на прпектпт (ЕСП): Прпект за 
лпкална и регипнална кпнкурентнпст (ПЛРК), 
спрпведуван пд Кабинетпт на Заменик 
Претседателпт на Владата задплжен за 
екпнпмски пращаоа и кппрдинација на 
екпнпмските респри (КЗПВРМ), ппд надзпр пд 
Светска банка групација, а финансиски 
ппддржан пд Еврппската унија (ИПА 2 
кпмппнента). 

Член 2 
Сппственипт финансиски придпнес за 

финансискп ушествп на Ппщтина Прилеп вп 
прпектпт ќе се утврди сп финалната пдпбрена 
апликација, ппднесена дп Единицата за 
спрпведуваое на прпектпт (ЕСП): Прпект за 
лпкална и регипнална кпнкурентнпст (ПЛРК), за 
кпја Спветпт на Ппщтина Прилеп ппвтпрнп ќе 
даде спгласнпст. 

Член 3 
Пваа Пдлука влегува вп сила сп денпт 

на пбјавуваоетп вп „Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп“. 
         Брпј  09-2880/7                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      30.07.2018  гпдина                     на Спвет на Ппщтина Прилеп       
            П р и л е п                                           Миле Талевски                      
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Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 

пд Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Ппщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПРПГРАМАТА ЗА РАБПТА 
ВП ПБЛАСТА НА РАСППЛАГАОЕТП СП 

ГРАДЕЖНП ЗЕМЈИШТЕ  СППСТВЕНПСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА НА ППДРАЧЈЕТП НА 

ППШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2018 ГПДИНА 

 
 

 1. Прпграмата за рабпта вп пбласта 
на распплагаоетп сп градежнп земјищте  
сппственпст на Република Македпнија на 
ппдрашјетп на Ппщтина Прилеп за 2018 гпдина, 
се пбјавува  вп “Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп”. 

 
 

Брпј 08 - 2882/7                                              ГРАДПНАЧАЛНИК 
30.07.2018 гпдина                                        на Ппщтина Прилеп 
 П р и л е п                                                         Илија Јпванпски 

 
 

 

 
 
 
Врз пснпва на шлен 99 пд Закпнпт за градежнп земјищте (Сл.весник на РМ брпј 15/15, 98/15, 193/15, 
226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и 2/17), Спветпт на Ппщтина Прилеп на седница пдржана на ден 
30.07.2018 гпдина, дпнесе: 
 

ПРПГРАМА  
ЗА РАБПТА ВП ПБЛАСТА НА РАСППЛАГАОЕТП СП ГРАДЕЖНП ЗЕМЈИШТЕ  СППСТВЕНПСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДПНИЈА НА ППДРАЧЈЕТП НА ППШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2018 ГПДИНА 
 

 
                                                                                      Ппшт дел  
              
 

Спгласнп закпнпт за градежнп земјищте, градежнптп земјищте е дпбрп пд ппщт интерес за 
Републиката и ужива ппсебна защтита на нашин и ппд услпви утврдени сп пвпј и друг закпн. 
 Сп градежнптп земјищте сппственпст на Република Македпнија, вп име на Република 
Македпнија управува Владата на Република Македпнија. 
              Рабптите за распплагаое сп градежнптп земјищте сппственпст на Република Македпнија 
спгласнп Закпнпт за градежнп земјищте, Ппщтина Прилеп ди врщи спгласнп изгптвена и дпнесена 
еднпгпдищна Прпграма за рабпта вп пбласта на распплагаое сп градежнптп земјищте сппственпст на 
Република Македпнија. 
 Градежнп земјищте е земјищте кпе е планиранп сп урбанистишкп план, урбанистишкп планска 
дпкументација или прпект за инфраструктура. 
 Градежнптп земјищте вп смисла на пвпј закпн е изграденп и неизграденп, планиранп сп актите 
предвидени сп Закпнпт за прпстпрнптп и урбанистишкп планираое.  
       Изграденп градежнп земјищте е земјищте на кпе е изграден пбјект пд траен карактер кпј е 
запищан вп јавните книги за запищуваое на правата на недвижнпстите и земјищтетп щтп служи за 
редпвна упптреба на пбјектпт ппфатенп сп границите на градежната парцела.  
              Градежна парцела е дел пд градежнп земјищте шии граници се утврдени сп урбанистишки план, 
урбанистишкп планска дпкументација или прпект за инфраструктура предвидени сп Закпнпт за 
прпстпрнп и урбанистишкп планираое.Градежната парцела мпже да се спстпи пд една или ппвеќе 
катастарски парцели или пд  делпви на катастарски парцели. 
 Уреденп градежнп земјищте е земјищте на кпе се изградени пбјекти на кпмунална 
инфраструктура, заради пбезбедуваое на непрешен пристап дп градежната парцела на јавен пат, 
пбјекти на впдпвпдна , фекална и атмпсферска канализација и друга инсталација, сп приклушпци дп 
градежната парцела. 
 Пбјект пд траен карактер е пбјект кпј е запищан вп јавните книги за запищуваое на правата на 
недвижнпстите. 
 Времен пбјект е мпнтажнп-демпнтажен или типски пбјект кпј се ппставува на градежнптп 
неизграденп земјищте, заради  привремена упптреба на прпстпрпт, дп реализацијата на урбанистишки 
план за градежнптп земјищте на кпе е ппставен временипт пбјект; 
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 Инфраструктурен пбјект е пбјект пд пбласта на сппбраќајпт (кппнен, впден и впздущен 
сппбраќај), ппдземна или надземна инсталација (впд) и електрпнски кпмуникациски мрежи и средства, 
сп сите нивни придружни инсталации, предвидени сп прпект за инфраструктура . 
  
    Пбјектите изградени на ппврщината на градежнптп земјищте, над или ппд ппврщината , сп 
намена трајнп да пстанат, се дел пд тпа градежнп земјищте се дпдека пд негп не се пдделат, псвен акп 
правнп ги пдделува пд тпа земјищте стварнп правп или другп правп, кпе нпсителпт на тпа правп гп 
пвластува на тидп земјищте да има пбјект вп свпја сппственпст или акп врз пснпва на кпнцесија или јавнп 
приватнп партнерствп нпсителпт на тпа правп гп пвластува на негп да има пбјект вп свпја сппственпст.  
 Времен пбјект не е дел пд градежнптп земјищте и врз пснпва на времен пбјект не се стекнува 
правп на сппственпст и други стварни права врз градежнптп земјищте.  
 
  
                                                 Правп на градежнптп земјищте сппственпст 
                                                                  на Република Македпнија 
             
 

Сппственпста на градежнптп земјищте спздава права и пбврски и служи за дпбрптп на 
сппственикпт и на заедницата. 
             Сппственпста на градежнптп земјищте ја ппфаќа негпвата ппврщина и се пна щтп сп негп е трајнп 
ппврзанп, а се напда на ппврщината или ппд неа, акп сп закпнпт за градежнп земјищте или друг закпн 
ппинаку не е ппределенп. 
           Градежнптп земјищте вп сппственпст на Република Македпнија Ппщтината мпже да гп птуди, да 
гп даде ппд дплгптраен закуп, ппд краткптраен закуп, да гп разменува, да заснпва правп на стварна 
службенпст, да спрпведе ппстапка за кпнцесија и јавнп приватнп партнерствп пп претхпдна спгласнпст 
на Владата на Република Македпнија, и на негп да се впстанпват други стварни права, какп и да 
спрпведува ппстапки за стекнуваое на правп на сппственпст пренесенп пд ппранещен сппственик, на 
нашин и ппд услпви утврдени сп Закпнпт за градежнп земјищте. 
   
 
                                                                     Нашин и ппстапки за управуваое  
                                                                        сп градежнптп земјищте  
 
  

Градежнптп земјищте сппственпст на Република Македпнија мпже да се птуди и да се дава  ппд 
дплгптраен закуп и краткптраен закуп  сп јавнп наддаваое и сп неппсредна сппгпдба, дпкплку сп 
урбанистишки план или урбанистишкп планска дпкументација на градежната парцела не се предвидува 
изградба на градби пд јавен интерес утврден сп закпн.   
 Градежнптп земјищте сппственпст на Република Македпнија се птудува и да се дава  ппд 
дплгптраен закуп и краткптраен закуп  сп јавнп наддаваое и сп неппсредна сппгпдба, и акп сп 
урбанистишки план или урбанистишкп планска дпкументација на градежната парцела се предвидува 
изградба на градби пд јавен интерес утврден сп закпн пп претхпднп дпнесена пдлука на Владата на 
Република Македпнија. 
 На градежнптп земјищте сппственпст на Република Македпнија мпже да се заснпва правп на 
стварна службенпст сп неппсредна сппгпдба вп спгласнпст сп закпнпт за градежнп земјищте и закпнпт за 
сппственпст и други стварни права. 
 Градежнптп земјищте сппственпст на Република Македпнија, на кпе е предвиденп изградба на 
пбјекти пд јавен интерес пд лпкалнп знашеое утврдени сп закпн, мпже да се разменува сп градежнп 
земјищте вп сппственпст на физишки и правни лица. Пптребата за размена на земјищтетп за изградба на 
пбјекти пд јавен интерес пд лпкалнп знашеое утврдени сп закпн ја утврдува Спветпт на ппщтината, пп 
претхпдна спгласнпст пд Владата на Република Македпнија.     
 Градежнптп земјищте сппственпст на Република Македпнија наменетп за изградба на 
инфраструктурни градби утврдени сп Закпнпт за градеоесе дава ппд дплгптраен закуп, се заснпва правп 
на службенпст или се дава правп на трајнп кпристеое на истптп врз пснпва на прпект за инфраструктура. 
 На градежнп земјищте вп защтитен ппјас на патищтата мпжат да се ппставуваат ппдземни 
инфраструктурни градби , сп заснпваое на правп на стварна службенпст спгласнп сп Закпнпт за 
градежнп земјищте , врз пснпва на прпект за инфраструктура и на истптп мпже да се ппстават и други 
ппдземни инфраструктурни пбјекти. 
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 Врз пснпва на правптп на трајнп кпристеое на градежнптп земјищте сппственпст на Република 
Македпнија  ппщтината мпже да спрпведе ппстапка за кпнцесија или јавнп приватнп партнерствп пп 
претхпдна спгласнпст пд Владата на Република Македпнија. 

              На градежното изградено земјиште може да се постави урбана опрема под услови и 

начин  утврдена со Законот за градење и Законот за локалната самоуправа. 
  
 
                                                       Кпмисија за спрпведуваое ппстапка за јавнп наддаваое     
 
Ппстапката за јавнп наддаваое ја спрпведува кпмисија за спрпведуваое на ппстапки за јавнп 
наддаваое  фпрмирана пд Градпнашалникпт на Пптина Прилеп. 
 
                                                           
                                                 Предмет на пдтудуваое и даваое ппд дплгптраен и краткптраен закуп  
                                                      на градежнп земјиште сп неппсредна сппгпдба 
 
   

Предмет на пдтудуваое на градежнп земјищте сп неппсредна сппгпдба е градежнп земјищте за 
: 
-пфпрмуваое на градежна парцела предвидена сп урбанистишки план или урбанистишкп планска 
дпкументација. 
-на сппствениците на пбјекти или ппсебни делпви пд пбјекти запищани вп јавната книга на недвижнпсти 
кпи не ппседуваат акт за дпделуваое на правптп на кпристеое на градежнптп земјищте. 
- на сппствениците на пбјекти или ппсебни делпви пд пбјекти  запищани вп јавната книга на 
недвижнпсти , на градежнп земјищте на кпе имаат заснпванп дплгптраен закуп. 
-на сппствениците на пбјекти или ппсебни делпви пд пбјекти за кпи е дпнесенп рещение за утврдуваое 
на правен статус спгласнп Закпнпт за ппстапуваое сп бесправнп изградени пбјекти или Закпнпт за 
заклушуваое на стешајни ппстапки птвпрени спгласнп сп Закпнпт за присилнп ппрамнуваое стешај и 
ликвидација и Закпнпт за стешај, врз пснпва на кпе се запищани вп јавната книга на недвижнпсти.    
 

Сп неппсредна сппгпдба градежнп земјищте сппственпст на Република Македпнија мпже да се 
даде ппд дплгптраен закуп за изградба на пбјекти пд јавен интерес утврден сп закпн пп претхпдна 
пдлука на Влада на Република Македпнија. 

Градежнп земјищте сппственпст на Република Македпнија мпже да се даде ппд краткптраен 
закуп сп неппсредна сппгпдба заради прганизираое на градилищте врз пснпва на прпект за 
ппдгптвителни рабпти спгласнп Закпнпт за градеое.  
                                                           
                                                                           Стварна службенпст 
 

Заснпваое на правп на стварна службенпст  на градежнп земјищте сппственпст на Република 
Македпнија се врщи пп ппднесенп бараое пд лицетп кпе е нпсител на правптп на градеое на пбјект пд 
јавен интерес утврден сп закпн. 
 
                                                       
                                                       Ппсебен случај на стекнуваое на правп  
                                                          на сппственпст на градежнп земјиште 
 

На лице кпе кпристи градежнп земјищте пренесенп пд ппранещен сппственик какп и на 
негпвите наследници, му се признава правптп на сппственпст акп истптп гп кпристи врз пснпва на 
дпгпвпр за купппрпдажба склушен сп ппранещен сппственик ппвеќе пд 20 гпдини пд денпт на 
склушуваоетп на дпгпвпрпт. 
                                            
                                                     Предмет на пдтудуваое  на градежнп земјиште  
                                                                               сп јавнп наддаваое 

 
Сп пваа Прпграма се предвидува птудуваое на градежнптп земјищте вп сппственпст на 
Република Македпнија да бидат градежните парцели щтп се напдаат вп ппфатпт на следните 
детални урбанистишки планпви: 
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1. ДУП за УЕ 11, УБ 11.04 и 11.05, дпнесен сп пдлука бр. 07-1045/13 пд 27.04.2012г 

2. ДУП за УЕ8, УБ 8.02, плански ппфат "1" дпнесен сп пдлука бр. 07-1244/11 пд 

18.06.2014г. 

                                                                                             
    Пснпви за израбптка на Прпграматa 

 Закпнски пснпв 
-Закпнпт за градежнп земјищте (Сл.весник на РМ брпј 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 
142/16, 190/16 и 2/17), 
-Статут на Ппщтина Прилеп Чл. 14  (Сл. Гласник бр. 6/2003 и 4/2005) 

 Пснпвни плански дпкументи 
1. ДУП за УЕ 11, УБ 11.04 и 11.05, дпнесен сп пдлука бр. 07-1045/13 пд 27.04.2012г 

2. ДУП за УЕ8, УБ 8.02, плански ппфат "1" дпнесен сп пдлука бр. 07-1244/11 пд 

18.06.2014г. 

 

ГП 

ППВРШ. ЗА 
ГРАДЕОЕ м2

  

(ПРПСТПР 
ПГРАНИЧЕН 
СП 
ГРАДЕЖНИ 
ЛИНИИ ВП 
КПЈ Е 
ПРЕДВИДЕНА 
ИЗГРАДБА НА 
КПМЛЕКС НА 
ГРАДБИ ИЛИ 
КПМПЛЕКСНИ 
ГРАДБИ м2) 

РАЗВ. 
ППВРШ. 
ППД 
ПБЈЕКТИ 
м2 

Нмах. 
ВИСПЧИНА 
НА ГРАДБАТА 
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 П
и
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Ц
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Т 
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А

   
   

 

ГП
 -

 к
 

пснпвна 
класа 

на 
намена 

кпмпатиб. 
класи на 
намена 
на 
пснпвната 
класа на 
намена 

мах. дпзвплен % 
на ушествп на 
збирпт на 
кпмпатибилните 
класи на 
намени вп 
пднпс на 
пснпвната класа 
на намена 

Р.Б. 
ппврщ. 
м2 

М' 

С
П

Р
А

ТН
П

С
Т 

2 1606 683 2049 10,0 П+2 42,53 1,28 Г3 
Б1, Б2, 

Д2, Г2 и 
Г4 

49% 

12 1137 605 1815 10,0 П+2 53,21 1,60 Г4 
Б1, Б2, Д2 

и Г3 
49% 

13 1062 597 1791 10,0 П+2 56,21 1,69 Г4 
Б1, Б2, Д2 

и Г3 
49% 

14 1040 478 1434 10,0 П+2 45,96 1,38 Г4 
Б1, Б2, Д2 

и Г3 
49% 

15 1040 524 1572 10,0 П+2 50,38 1,51 Г4 
Б1, Б2, Д2 

и Г3 
49% 

 

НУМЕРИЧКИ ППКАЗАТЕЛИ ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ПАРЦЕЛИ - ПЛАНСКА  ДПКУМЕНТАЦИЈА - БЛПК 11.05 

Г.П 

ППВРШИНА ЗА ГРАДБА 
м

2   
 

РАЗВИЕНА ППВ. ЗА ГРАДБА м
2
 

С
П

Р
А

ТН
П

С
Т 

П
Р

П
Ц

ЕН
Т 
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А

  

И
ЗГ
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А
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ЕН

П
С

Т 

К
П

ЕФ
И

Ц
И

ЕН
Т 

Н
А

 

И
С

К
П

Р
И

С
ТЕ

Н
П

С
Т 

 К
Л

А
С

А
 Н

А
  

Н
А

М
ЕН

А
  

Г-ПРПСТ. ЗА ГРАДБИ  
ПГР. СП Г.Л.  м

2   
 

Р.Б.    
У.Б. 

БР. 
НА 
Г.П. 

ппврщ. 
м

2
 

станбен 
прпстпр; 
култура 

делпвен 
прпстпр 

станбен 
прпстпр 

делпвен 
прпстпр 

максимална 
висина-м  

11,05 75 442 160   640   10,2 П+2+Пк 36,20% 1,45 A1 

11,05 86 371 153   612   10,2 П+2+Пк 41,24% 1,65 A1 

11,05 96 335 112   448   10,2 П+2+Пк 33,43% 1,34 A1 

11,05 97 217 106   424   10,2 П+2+Пк 48,85% 1,95 A1 
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11,05 98 336 111   444   10,2 П+2+Пк 33,04% 1,32 A1 

11,05 99 299 127   508   10,2 П+2+Пк 42,47% 1,70 A1 

11,05 101 398 121   484   10,2 П+2+Пк 30,40% 1,22 A1 

11,05 102 402 123   492   10,2 П+2+Пк 30,60% 1,22 A1 

11,05 103 378 121   484   10,2 П+2+Пк 32,01% 1,28 A1 

11,05 105 378 110   440   10,2 П+2+Пк 29,10% 1,16 A1 

11,05 106 403 113   452   10,2 П+2+Пк 28,04% 1,12 A1 

 
 
Ппштината е дплжна да впди Регистар на птуденп и даденп ппд дплгптраен и краткптраен 
закуп на градежнп земјиште сппственпст на Република Македпнија.  
 
Други дпкументи пптребни за  израбптка на Прпграмата се следните стратещки, развпјни и 
плански дпкументи дпнесени на лпкалнп нивп: 
 
Стратегија за лпкален екпнпмски развпј на Ппщтина Прилеп за перипд 2014- 2020 гпд. 
Генерален урбанистишки план на град Прилеп за плански перипд пд 2013 дп 2023 гпд. 
 
                                         
                            Пбјава за  пттудуваое и даваое ппд дплгптраен и краткптраен закуп 
                                                   на градежнп земјиште сп јавнп наддаваое  
 

Пбјавата за  пттудуваое и даваое ппд дплгптраен закуп на градежнп земјищте сп јавнп 
наддаваое ди спдржи задплжителните ппдатпци спгласнп закпнпт за градежнп земјищте и 
ппсебни дппплнителни услпви дпкплку се утврди пптреба пд истите за щтп е пптребна 
претхпдна спгласнпст пд прганпт на државната управа надлежен за врщеое на рабптите кпи се 
пднесуваат на управуваоетп сп градежнптп земјищте сппственпст на Република Македпнија.   
 

                                                   Цели на Прпграмата 
 

 
Цел на прпграмата е пвпзмпжуваое на услпви за спцип-екпнпмски развпј на 

ппщтината, преку пбезбедуваое прпстпрни услпви за развпј. 
 

Заинтерсираните правни и физишки лица преку реализација на дпнесените урбанистишки 
планпви мпжат да ги пстварат свпите права врз градежнптп земјищте спгласнп закпн за 
градежнп земјищте и пваа прпграма, сп щтп ќе придпнесат за развпјпт на ппщтината на нашин 
щтп ќе пбезбедат врабптуваое на неврабптени лица а сп тпа и пбезбедуваое на ппдпбри 
услпви за живееое пд една страна и даваое на мпжнпст за кпристеое на распплпживите 
ресурси. 
 

           Динамика на реализација на Прпграмата 
 

Прпграмата за 2018 гпд. се планира да се реализира дп крајпт на текпвната гпдина,  сп 
мпжнпст за изменуваое дпплнуваое на истата пп дпнесуваое на урбанистишки планпви кпи се 
вп ппстапка на дпнесуваое. 
 
 

                    Прпценка на финансиските приливи пп пснпв на реализација на Прпграмата 
  
              Висината на цената на градежнптп земјищте сппственпст на Република Македпнија и 
висината на ппсебните трпщпци за спрпведуваое на ппстапките за птудуваое , даваое ппд закуп и 
заснпваое на правп на стварна службенпст се прппищани сп Уредба (,,Сл.Весник на РМ,,бр.163/16).  

                    Размената се врщи врз пснпва на пазарната цена на градежнптп земјищте, вп зависнпст 
пд    зпната, местппплпжбата и степенпт на уреденпста на градежнптп земјищте кпе се разменува, 
спгласнп сп метпдплпгијата за  прпцена на недвижен импт. 
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 Финансискипт прилив пп пснпв на распплагаое сп градежнп земјищте пп пат на неппсредни 
сппгпдби не мпже да се предвиди, бидејќи истипт е услпвен пд   тпа кплку ќе има интерес пд  правни и 
физишки лица да гп пстварат тпа правп.    
 

Пшекуван прилив на средства пд ппстапки на пттудуваое на градежнп земјищте сп  јавнп 
наддаваое: 
 

- пд прпдажба на парцели за индивидуалнп дпмуваое – 600.000,00 ден 
                              -пд прпдажба на парцели за индустрија – 5.500.000 ден. 
 

                  Прпценка на финансиските средства пптребни за реализација на Прпграмата 
 

Финансиските средства пптребни за реализација на прпграматa се спстпјат пд прпценети 
средства пптребни за реализација на  на пваа прпграма ќе изнесува 200.000,00ден. 
 
                                                                  Препдни и завршни пдредби 
 
- Прпграмата ја дпнесува Спветпт на ппщтината. 
- Прпграмата мпже да се изменува и дппплнува на нашин и ппстапка иста пп кпја и се дпнесува. 
- За спрпведуваоетп на пваа Прпграма надлежен е Градпнашалникпт на ппщтина Прилеп. 
- Прпграмата влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп Службенипт гласник на ппщтината. 

 
         Брпј  09-2880/8                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      30.07.2018  гпдина                     на Спвет на Ппщтина Прилеп       
            П р и л е п                                           Миле Талевски                     
 
 

Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 
пд Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Ппщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПРАВИЛНИКПТ ЗА ИЗМЕНА 
И ДПППЛНУВАОЕ НА ПРАВИЛНИКПТ ЗА 
УСЛПВИТЕ, НАЧИНПТ И ППСТАПКАТА ЗА 

КПРИСТЕОЕ И РАСППЛАГАОЕ СП СТВАРИТЕ ВП 
СППСТВЕНПСТ НА ППШТИНА ПРИЛЕП, ДАВАОЕ 
И ПРИМАОЕ ППДАРПЦИ И ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА 

НЕДВИЖНИТЕ СТВАРИ ВП СППСТВЕНПСТ НА 
ППШТИНА ПРИЛЕП 

 
 1. Правилникпт за измена и 

дппплнуваое на Правилникпт за услпвите, 
нашинпт и ппстапката за кпристеое и 
распплагаое сп стварите вп сппственпст на 
ппщтина прилеп, даваое и примаое ппдарпци 
и за евиденција на недвижните ствари вп 
сппственпст на Ппщтина Прилеп, се пбјавува  вп 
“Службен гласник на Ппщтина Прилеп”. 

 
Брпј 08 - 2882/8                                              ГРАДПНАЧАЛНИК 
30.07.2018 гпдина                                        на Ппщтина Прилеп 
 П р и л е п                                                         Илија Јпванпски 

 
 
 

 
 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 10 и 

тпшка 15 пд Закпнпт за лпкалната сампуправа 
(“Сл.весник на РМ бр.5/2002),  шлен 26 став 1 
тпшка 33 и шлен 92, шлен 93, шлен 94 и шлен 95 
пд Статутпт на Ппщтина Прилеп (“ Сл.гласник 
на Ппщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008), в.в. сп шлен 3 став 2, шлен 36 и шлен 
67 став 1пд Закпнпт за кпристеое и 
распплагаое сп стварите вп државна 
сппственпст и сп стварите вп ппщтинска 
сппственпст (“Сл.весник на РМ бр.78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Спветпт на 
Ппщтина Прилеп на седницата, пдржана на 
ден 30.07.2018 гпдина, дпнесе: 

 
ПРАВИЛНИК 

ЗА ИЗМЕНА И ДПППЛНУВАОЕ НА 
ПРАВИЛНИКПТ ЗА УСЛПВИТЕ, НАЧИНПТ И 

ППСТАПКАТА ЗА КПРИСТЕОЕ И 
РАСППЛАГАОЕ СП СТВАРИТЕ ВП 

СППСТВЕНПСТ НА ППШТИНА ПРИЛЕП, 
ДАВАОЕ И ПРИМАОЕ ППДАРПЦИ И ЗА 

ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕДВИЖНИТЕ СТВАРИ ВП 
СППСТВЕНПСТ НА ППШТИНА ПРИЛЕП 

 
           Член 1 

Вп Правилникпт за услпвите, нашинпт и 
ппстапката за кпристеое и распплагаое сп 
стварите вп сппственпст на Ппщтина Прилеп, 
даваое и примаое ппдарпци и за евиденција 
на недвижните ствари вп сппственпст на 
Ппщтина Прилеп (Службен гласник на 
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Ппщтина Прилеп бр.14 пд 02.11.2009 и 
Службен гласник бр.12 пд 30.10.2015), вп 
шленпт 2 став 3 се врщи измена и збпрпт 
“Градпнашалникoт” се заменува сп збпрпт 
“Спветпт на Ппщтината” 

            Член 2 
Вп шленпт 30 врщи измена и збпрпт 

“Градпнашалникoт” се заменува сп збпрпт 
“Спветпт на Ппщтината” 

            Член 3 
Пп шленпт 32 се дпдава нпв шлен 32-а 

кпј гласи: 
“За даваое на недвижни ствари вп закуп сп 
електрпнскп јавнп наддаваое, сппдветнп се 
применуваат пдредбите пд пвпј правилник сп 
кпи е уредена ппстапката за прпдажба на 
недвижни ствари сп електрпнскп јавнп 
наддаваое”. 

           Член 4 
Пвпј Правилник влегува вп сила 

псмипт ден пд денпт на пбјавуваое вп 
“Службен гласник на Ппщтина Прилеп”. 

 
         Брпј  09-2880/9                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      30.07.2018  гпдина                     на Спвет на Ппщтина Прилеп       
            П р и л е п                                           Миле Талевски                      
        
 

Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 
пд Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Ппщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПРПГРАМАТА ЗА ИЗМЕНА 
НА ПРПГРАМАТА ЗА ППСТАВУВАОЕ УРБАНА 

ППРЕМА, РЕКЛАМНИ И ИНФПРМАТИВНИ 
ПАНПА НА ППДРАЧЈЕТП НА ППШТИНА ПРИЛЕП 
ЗА 2018 ГПДИНА, НА ПРЕДЛПГ НА КПМИСИЈАТА 

ЗА УРБАНИЗАМ 
 
 

 1. Прпграмата за измена на 
Прпграмата за ппставуваое урбана ппрема, 
рекламни и инфпрмативни панпа на ппдрашјетп 
на Ппщтина Прилеп за 2018 гпдина, на предлпг 
на Кпмисијата за урбанизам, се пбјавува  вп 
“Службен гласник на Ппщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј 08 - 2882/9                                              ГРАДПНАЧАЛНИК 
30.07.2018 гпдина                                        на Ппщтина Прилеп 
П р и л е п                                                         Илија Јпванпски 

 
 
 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 10 и тпшка 15 
пд Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Сл.весник 
на РМ бр.5/2002),  шлен 26 став 1 тпшка 16 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп (“ Сл.гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008), 
а в.в. сп Закпнпт за кпристеое и распплагаое сп 
стварите вп државна сппственпст и сп стварите 
вп ппщтинска сппственпст (“Сл.весник на РМ 
бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18) и 
Правилникпт за услпвите, нашинпт и ппстапката 
за кпристеое и распплагаое сп стварите вп 
сппственпст на Ппщтина Прилеп, даваое и 
примаое ппдарпци и за евиденција на 
недвижните ствари вп сппственпст на Ппщтина 
Прилеп (Службен гласник на Ппщтина Прилеп 
бр.14 пд 02.11.2009 и Службен гласник бр.12 пд 
30.10.2015), Спветпт на Ппщтина Прилеп на 
седницата, пдржана на 30.07.2018 гпдина,  
дпнесе: 

ПРПГРАМА  
ЗА ИЗМЕНА НА ПРПГРАМАТА ЗА 

ППСТАВУВАОЕ УРБАНА ППРЕМА-РЕКЛАМНИ И 
ИНФПРМАТИВНИ ПАНПА НА ППДРАЧЈЕТП НА 

ППШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2018 ГПДИНА 
 

Член 1 
Вп Прпграмата за ппставуваое на урбана 
ппрема – рекламни инфпрмативни панпа на 
ппдрашјетп на Ппщтина Прилеп за 2018 гпдина 
(Службен гласник на Ппщтина Прилеп бр.8 пд 
23.05.2018) вп тпшка 3 став 12 алинеа 1, брпјпт 4 
се заменува сп брпјпт 5. 
 

Член 2 
Пваа Прпграма влегува вп сила псмипт ден пд 
денпт на пбјавуваое вп “Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп”. 
 
         Брпј  09-2880/10                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      30.07.2018  гпдина                     на Спвет на Ппщтина Прилеп       
            П р и л е п                                           Миле Талевски                      
 

Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 
пд Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Ппщтина Прилеп,  
дпнесе: 

З   А   К   Л   У   Ч   П   К 
ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 

ДПДЕЛУВАОЕ НА СРЕДСТВА НА ФК ППБЕДА АД 
ПРИЛЕП 

 1. Пдлуката за дпделуваое на 
средства на ФК Ппбеда АД Прилеп, се пбјавува  
вп “Службен гласник на Ппщтина Прилеп”. 

 
Брпј 08 - 2882/10                                              ГРАДПНАЧАЛНИК 
30.07.2018 гпдина                                        на Ппщтина Прилеп 
П р и л е п                                                         Илија Јпванпски 
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   Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 10 

пд Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002) и шлен 26 став 1 тпшка 
45 пд Статутпт на Ппщтина Прилеп ( “Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп” 6/2003), Спветпт 
на Ппщтина Прилеп на седницата пдржана на 
30.07.2018 гпдина, дпнесе:  

 
П  Д  Л  У  К  А 

за дпделуваое на средства на ФК Ппбеда АД 
Прилеп 

 
Член 1 

           Сп пваа Пдлука Спветпт на Ппщтина 
Прилеп дпделува средства на ФК Ппбеда АД 
Прилеп. 
           Ппмпщта  се спстпи пд паришни средства 
вп висина пд 1.200.000,пп денари  пд  Бучетпт 
за 2018 гпдина. 
   

Член 2 
 Средствата пд шлен 1 став 2 на пваа 
Пдлука се пбезбедуваат пд средствата вп 
Пптпрпграма L0 – Сппрт и рекреација, ставка 
463-Трансфери дп сппртски клубпви, пд 
Ппдставка 463120-Трансфери дп сппртски 
клубпви, предвидени вп Бучетпт на Ппщтина 
Прилеп за 2018 гпдина.  
 

Член 3  
  Пваа Пдлука влегува вп сила 
псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 
“Службен гласник на Ппщтина Прилеп”. 
 
 
         Брпј  09-2880/11                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      30.07.2018  гпдина                     на Спвет на Ппщтина Прилеп       
            П р и л е п                                           Миле Талевски                      
        

 
Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 

пд Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Ппщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ЗАКЛУЧПКПТ ПП 
ППСТАПКАТА ЗА ПРПЦЕНА НА ШТЕТА И 

ППМПШ ВП ПТСТРАНУВАОЕ НА ППСЛЕДИЦИТЕ 
ПД ПРИРПДНИ НЕППГПДИ НАСТАНАТИ НА ДЕН 

23.07.2018 ГПДИНА ВП ППШТИНА ПРИЛЕП И 
ДР. НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

 
 

 1. Заклушпкпт пп ппстапката за 
прпцена на щтета и ппмпщ вп птстрануваое на 
ппследиците пд прирпдни неппгпди настанати 
на ден 23.07.2018 гпдина вп Ппщтина Прилеп и 
др. населени места, се пбјавува  вп “Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп”. 

 
Брпј 08 - 2882/11                                              ГРАДПНАЧАЛНИК 
30.07.2018 гпдина                                        на Ппщтина Прилеп 
П р и л е п                                                         Илија Јпванпски 

 
 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 15 пд 
Закпнпт за лпкална сампуправа (,,Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), Спветпт на Oпщтината 
Прилеп на седницата пдржана на 30.07.2018 
гпдина дпнесе: 
 

ЗАКЛУЧПК 
пп ппстапката за прпцена на щтета и ппмпщ вп 

птстрануваое на ппследиците пд прирпдни 
неппгпди настанати на ден 23.07.2018 гпдина вп 

Ппщтина Прилеп и др. населени места 
 
 

1. Кпмисијата за елементарни 

неппгпди при Спветпт на Ппщтина Прилеп сп 

Рещение  бр.09-2806/1 пд 24.07.2018 гпдина 

ппредели струшна Кпмисија за прпцена на щтети 

вп Ппщтина Прилеп и др.населени места за 

прпценака на щтетите пд невреметп прпследенп 

сп пбилни врнежи на дпжд, силен ветер и град 

настанати на ден 23.07.2018 гпдина. 

2. Се задплжува Кпмисијата за 

елементарни неппгпди при Спветпт на Ппщтина 

Прилеп да фпрмира дппплнителнп ущте 2 

струшни кпмисии ппради гплемипт пбем на 

бараоа за прпценка на щтети а се сп цел да се 

запази закпнскипт рпк за изгптвуваое на 

Елабпрат и Збирен извещтај кпи требда да се се 

дпстават дп Спвет за усвпјуваое. 

   3.Ппщтина Прилеп пп дпбиенипт 

Елабпрат и Збирен извещтај спгласнп 

мпжнпстите вп Бучетпт ќе издвпи средства за 

пбещтетуваое на физишките и правните лица 

кпи претрпеа щтети пд невреметп на ден 

23.07.2018 гпдина кпе ја зафати Ппщтина 

Прилеп и др. населени места. 

4. Заклушпкпт влегува вп сила сп денпт 

на дпнесуваоетп, а ќе биде пбјавен вп 

,,Службен гласник на ппщтината Прилеп“.  
 
         Брпј  09-2880/12                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      30.07.2018  гпдина                     на Спвет на Ппщтина Прилеп       
            П р и л е п                                           Миле Талевски                      
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