
 
 

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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник на Опщтина Прилеп” 
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  дпнесе: 
 

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА КВАРТАЛНИПТ ИЗВЕЩТАЈ ЗА ИЗВРЩУВАОЕ НА 
 БУЧЕТПТ НА ППЩТИНА ПРИЛЕП ЗА ВТПР КВАРТАЛ ПД  2018 ГПДИНА 

 
 

 1 . Кварталнипт Извещтај за изврщуваое на Бучетпт на Опщтина Прилеп за втпр квартал пд  2018 гпдина , 
се пбјавува  вп “Службен гласник на Опщтина Прилеп”. 
 

 
 

               Брпј 08 – 3153/1                                                                                                                                 ГРАДОНАШАЛНИК 
             30.08.2018 гпдина                                                                                                                                              на Опщтина Прилеп 
                   П р и л е п                                                                                                                                                             Илија Јпванпски 

 

 
 
 

 
 

 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  

НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Службен гласник на Општина 

Прилеп – Излегува по потреба 

30 Август 2018 година 

Службен гласник број 12 

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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                Брпј  09-3151/2                                                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
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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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ 
СПГЛАСНПСТ НА ТРИМЕСЕШНИПТ 

ИЗВЕЩТАЈ ЗА ФИНАНСИСКПТП РАБПТЕОЕ НА 
ЈП ЗА ПУП ПРИЛЕП ЗА ПЕРИПД 

ПД 01.04.2018 ГПДИНА ДП 30.06.2018 ГПДИНА 
 
 

 1.Одлуката за даваое спгласнпст на 
тримесешнипт извещтај за финансискптп 
рабптеое на ЈП за ПУП Прилеп за перипд пд 
01.04.2018 гпдина дп 30.06.2018 гпдина, се 
пбјавува  вп “Службен гласник на Опщтина 
Прилеп”. 

 
   Брпј 08 – 3153/2                                     ГРАДОНАШАЛНИК 
30.08.2018 гпдина                                  на Опщтина 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, 61/15И 
39/16) и шлен 26 став 1 тпшка 32 пд Статутпт на 
Опщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Опщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 
11/2008), врз пснпв на шлен 46 пд Делпвникпт 
за рабпта на Спветпт на Опщтина Прилеп 
("Службен гласник на Опщтина Прилеп" бр. 
11/2004), Спветпт на Опщтина Прилеп на 
седницата пдржана на 30.08.2018 гпдина, 
дпнесе:  

 
П Д Л У К А 

за даваое спгласнпст на тримесешнипт 
извещтај за финансискптп рабптеое на ЈП за 

ПУП 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 ЈП за 
ПУП Прилеп за перипд пд 01.04.2018 гпдина дп 
30.06.2018 гпдина, бр.05-871/5 пд 15.08.2018 
гпдина. 

 
шлен 2 

Одлуката да се дпстави дп ЈП за ПУП 
Прилеп, Градпнашалникпт и архивата на 
Опщтина Прилеп. 

шлен 3 
Одлуката влегува вп сила, псмипт ден пд 

денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник на 
Опщтина Прилеп’’. 

 
 
             Брпј  09-3151/3                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
          30.08.2018  гпдина             на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 
 

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

УСВПЈУВАОЕ НА ИЗМЕНИТЕ 
И ДПППЛНУВАОАТА НА ФИНАНСИСКИПТ 

ПЛАН СП ПЛАНИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2018 
ГПДИНА, НА ЈП ЗА ПУП ПРИЛЕП 

 
 1 . Одлуката за усвпјуваое на измените и 
дппплнуваоата на Финансискипт план сп 
планираните инвестиции за 2018 гпдина, на ЈП 
за ПУП Прилеп, се пбјавува  вп “Службен 
гласник на Опщтина Прилеп”. 
 

 
   Брпј 08 – 3153/3                                     ГРАДОНАШАЛНИК 
30.08.2018 гпдина                                  на Опщтина Прилеп 
    П р и л е п                                                Илија Јпванпски 

 
 
               Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 6 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на Република Македпнија" бр. 5/2002), 
шлен 11 став 1 тпшка 8 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, 61/15И 39/16)и шлен 26 став 1 
тпшка 30 пд Статутпт на Опщтина Прилеп 
("Службен гласник на Опщтина Прилеп" бр. 
6/2003 и 4/2005и 11/2008), Спветпт на Опщтина 
Прилеп на седницата, пдржана на 30.08.2018 
гпдина, дпнесе: 
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П Д Л У К А 
за усвпјуваое на измените и дппплнуваоата на 
Финансискипт план сп планираните нвестиции 

за 2018 гпдина, на ЈП за ПУП Прилеп  
 
 

шлен 1 
 Се усвпјуваат измените и 
дппплнуваоата на Финансискипт план сп 
планираните инвестиции за 2018 гпдина на ЈП 
за ПУП Прилеп, бр.05-871/7 пд 15.08.2018 
гпдина. 

шлен 2 
            Одлуката да се дпстави дп ЈП за ПУП 
Прилеп, Градпнашалникпт и архивата на 
Опщтина Прилеп. 

шлен 3 
             Одлуката влегува вп сила, псмипт ден пд 
денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник на 
Опщтина Прилеп’’. 
 
 
             Брпј  09-3151/4                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
          30.08.2018  гпдина             на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ 
СПГЛАСНПСТ НА ТРИМЕСЕШНИПТ ИЗВЕЩТАЈ 
ЗА ФИНАНСИСКПТП РАБПТЕОЕ НА ЈПУ ДПМ 

ЗА СТАРИ ЛИЦА ,,КИРП КРСТЕСКИ-ПЛАТНИК’’- 
ПРИЛЕП ЗА ПЕРИПД ПД 01.04.2018 ГПДИНА 

ДП 30.06.2018 ГПДИНА 
 

 1.Одлуката за даваое спгласнпст на 
тримесешнипт извещтај за финансискптп 
рабптеое на ЈОУ Дпм за стари лица ,,Кирп 
Крстески-Платник’’- Прилеп за перипд пд 
01.04.2018 гпдина дп 30.06.2018 гпдина, се 
пбјавува  вп “Службен гласник на Опщтина 
Прилеп”. 

 
 

   Брпј 08 – 3153/4                                     ГРАДОНАШАЛНИК 
30.08.2018 гпдина                                  на Опщтина 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), а вп врска сп шлен 
222 пд Закпнпт за спцијална защтита ("Службен 
весник на РМ" бр. 79/0, 36/11, 51/11, 166/12, 
15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 
116/14, 33/15, 72/15, 104/15 и 150/15) и шлен 26 
став 1 тпшка 32 пд Статутпт на Опщтина Прилеп 
("Службен гласник на Опщтина Прилеп" бр. 
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Спветпт на 
Опщтина Прилеп на седницата, пдржана на 
30.08.2018 гпдина,  дпнесе: 
 

ПДЛУКА 
за даваое спгласнпст на тримесешнипт 

извещтај за финансискптп рабптеое на ЈОУ 
Дпм за стари лица ,,Кирп Крстески-Платник’’- 

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 ЈОУ 
Дпм за стари лица ,,Кирп Крстески-Платник’’- 
Прилеп за перипд пд 01.04.2018 гпдина дп 
30.06.2018 гпдина, бр.02-816/4 пд 17.08.2018 
гпдина. 

шлен 2 
Одлуката да се дпстави дп ЈОУ Дпм за 

стари лица ,,Кирп Крстески-Платник’’ Прилеп, 
Градпнашалникпт и архивата на Опщтина 
Прилеп. 

шлен 3 
Одлуката влегува вп сила, псмипт ден 

пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Опщтина Прилеп’’. 
 
 
             Брпј  09-3151/5                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
          30.08.2018  гпдина             на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 
ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ 
СПГЛАСНПСТ НА ПДЛУКАТА  ЗА ПТУДУВАОЕ 
НА РАСХПДПВАНИ ПСНПВНИ СРЕДСТВА НА 
ЈПУ ДПМ ЗА СТАРИ ЛИЦА КИРП КРСТЕСКИ-

ПЛАТНИК ПРИЛЕП 
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 1.Одлуката за даваое спгласнпст на Одлуката 
за птудуваое на расхпдпвани пснпвни средства 
на ЈОУ Дпм за стари лица Кирп Крстески-
Платник Прилеп, се пбјавува  вп “Службен 
гласник на Опщтина Прилеп”. 
 
   Брпј 08 – 3153/5                                     ГРАДОНАШАЛНИК 
30.08.2018 гпдина                                  на Опщтина 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 42 став 3 пд 
Закпнпт за кпристеое и распплагаое сп ствари 
вп државна сппственпст ("Службен весник на 
РМ" бр.78/15, 106/15 и 153/15) и шлен 26 став 1 
тпшка 46 пд Статутпт на Опщтина Прилеп 
("Службен гласник на Опщтина Прилеп" бр. 
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Спветпт на 
Опщтина Прилеп на седницата, пдржана на ден 
30.08.2018 гпдина, дпнесе:  

 
 

П Д Л У К А 
за даваое спгласнпст на Одлуката за птудуваое 
на расхпдпвани пснпвни средства на ЈОУ Дпм 
за стари лица Кирп Крстески-Платник Прилеп 

 
шлен 1 

Се дава спгласнпст на Одлуката за 
птудуваое на расхпдпвани пснпвни средства на 
ЈОУ Дпм за стари лица Кирп Крстески-Платник 
Прилеп, бр.03-825/1 пд 21.08.2018 гпдина.  

 
шлен 2 

Одлуката да се дпстави дп ЈОУ Дпм за 
стари лица Кирп Крстески-Платник Прилеп, 
Градпнашалникпт и архивата на Опщтина 
Прилеп.  

шлен 3 
Одлуката влегува вп сила, псмипт ден 

пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Опщтина Прилеп’’.  
 
 
               Брпј  09-3151/6                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
          30.08.2018  гпдина             на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 
ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ 

СПГЛАСНПСТ НА ГПДИЩНИПТ ПЛАН ЗА 
ИЗМЕНА И ДПППЛНУВАОЕ НА ГПДИЩНИПТ 

ПЛАН ЗА ВРАБПТУВАОЕ ВП 2018 ГПДИНА, ВП 
ЈКП ,,КПМУНАЛЕЦ,, - ПРИЛЕП 

 
 1.Одлуката за даваое спгласнпст на 
Гпдищнипт план за измена и дппплнуваое на 
Гпдищнипт план за врабптуваое вп 2018 
гпдина, вп ЈКП ,,Кпмуналец,, - Прилеп, се 
пбјавува  вп “Службен гласник на Опщтина 
Прилеп”. 
 

 
   Брпј 08 – 3153/6                                     ГРАДОНАШАЛНИК 
30.08.2018 гпдина                                  на Опщтина 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 Опщтина Прилеп ("Службен 
гласник на Опщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 
4/2005и 11/2008), Спветпт на Опщтина Прилеп 
на седницата, пдржана на ден 30.08.2018 
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 ЈКП 
Кпмуналец,, Прилеп 

 
шлен 1 

             Се дава спгласнпст на Гпдищнипт план 
за измена и дппплнуваое на Гпдищнипт план 
за врабптуваое вп 2018 гпдина, вп ЈКП 
,,Кпмуналец,, Прилеп, бр.03-2099 пд 09.08.2018 
гпдина. 

шлен 2 
Одлуката да се дпстави дп 

Градпнашалникпт, ЈКП ,,Кпмуналец,, Прилеп и 
архивата на Опщтина Прилеп.  

шлен 3 
Одлуката влегува вп сила, псмипт ден 

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

 
               Брпј  09-3151/7                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
          30.08.2018  гпдина             на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 
ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ЗАКЛУШПКПТ ЗА 

УСВПЈУВАОЕ НА ЗБИРНИПТ ИЗВЕЩТАЈ  
ЗА ПРПЦЕНЕТАТА ЩТЕТА НА ППДРАШЈЕТП НА  

ППЩТИНА ПРИЛЕП, НАСТАНАТА ПД 
НЕВРЕМЕТП НА ДЕН 09.07.2018 ГПДИНА 

 
 1 . Заклушпкпт за усвпјуваое на Збирнипт 
Извещтај за прпценетата щтета на ппдрашјетп 
на  Опщтина Прилеп, настаната пд невреметп 
на ден 09.07.2018 гпдина, се пбјавува  вп 
“Службен гласник на Опщтина Прилеп”. 

 
   Брпј 08 – 3153/7                                     ГРАДОНАШАЛНИК 
30.08.2018 гпдина                                  на Опщтина Прилеп 
    П р и л е п                                            Илија Јпванпски 
 
 
 

Врз пснпва на шлен шлен 36 став 1 тпшка 
15 пд Закпнпт за Лпкалната сампуправа 
("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), шлен 143 
пд Закпнпт за защтита и спасуваое (’’Сл. весник 
на Р. Македпнија’’ бр.36/04, 49/04, 86/08, 
124/10, 18/11, 93/12, 41/14, 71/16 и 106/16) и 
шлен 26 став 1 тпшка 46 пд Статутпт на Опщтина 
Прилеп ("Службен гласник на Опщтина 
Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008), Спветпт 
на Опщтина Прилеп на седницата пдржана на 
30.08.2018 гпдина, претресувајќи гп Збирнипт 
Извещтај за прпценетата щтета на ппдрашјетп 
на Опщтина Прилеп пд невреметп на ден 
09.07.2018 гпд,  дпнесе:  

 
З  А  К  Л  У  Ш  П  К 

за усвпјуваое на Збирнипт Извещтај за 
прпценетата щтета на ппдрашјетп на  Опщтина 

Прилеп, настаната пд невреметп на ден 
09.07.2018 гпдина 

 
 
        1. Се усвпјува Збирнипт Извещтај за 
прпценетата щтета на ппдрашјетп на  Опщтина 
Прилеп, настаната пд невреметп на ден 
09.07.2018 гпдина бр. 09-3138/1 пд 29.08.2018 
гпдина.                                                                 
           2.Заклушпкпт и Збирнипт Извещтај да 
се дпстават дп Републишката кпмисија за 
прпценка на щтети при Владата на РМ, 

Министерствптп за финансии, Градпнашалникпт 
и архивата на Опщтина Прилеп. 
 
   3. Заклушпкпт ќе се пбјави вп "Службен 
гласник на Опщтина Прилеп".  
 
               Брпј  09-3151/8                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
          30.08.2018  гпдина             на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ 
НА СПГЛАСНПСТ НА ЕЛС ППЩТИНА ПРИЛЕП  
ДА ДПБИЕ БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ВП ЕДНА 

ПД КПМЕРЦИЈАЛНИТЕ БАНКИ, СП ЦЕЛ 
УШЕСТВП  НА ИДЕН ЈАВЕН КПНКУРС ЗА 

ИЗНАЈМУВАОЕ ППД ЗАКУП НА ДЕЛПВЕН 
ПБЈЕКТ НАМЕНЕТ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНКА ВП 

ППЩТИНА ПРИЛЕП 
 

 1 . Одлуката за даваое на спгласнпст на ЕЛС 
Опщтина Прилеп да дпбие банкарска гаранција 
вп една пд кпмерцијалните банки, сп цел 
ушествп на иден јавен кпнкурс за изнајмуваое 
ппд закуп на делпвен пбјект наменет за детска 
градинка вп Опщтина Прилеп, се пбјавува  вп 
“Службен гласник на Опщтина Прилеп”. 
 
   Брпј 08 – 3153/8                                     ГРАДОНАШАЛНИК 
30.08.2018 гпдина                                  на Опщтина Прилеп 
    П р и л е п                                            Илија Јпванпски 
 
 

     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 33 пд Статутпт на Опщтина Прилеп 
("Службен гласник на Опщтина Прилеп" бр. 
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Спветпт на 
Опщтина Прилеп на седницата, пдржана на 
30.08.2018 гпдина, дпнесе: 

 
П Д Л У К А 

за даваое на спгласнпст на ЕЛС Опщтина 
Прилеп да дпбие банкарска гаранција вп една 

пд кпмерцијалните банки, сп цел ушествп на 
иден јавен кпнкурс за изнајмуваое ппд закуп 
на делпвен пбјект наменет за детска градинка 

вп Опщтина Прилеп 
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шлен 1 
Се дава спгласнпст ЕЛС Опщтина Прилеп 

да дпбие банкарска гаранција вп една пд 
кпмерцијалните банки, сп цел ушествп на иден 
јавен кпнкурс за изнајмуваое ппд закуп на 
делпвен пбјект  на КП бр. 11482/1, ДУП за УАЕ 
2-дел КО Прилеп, наменет за детска градинка 
вп Опщтина Прилеп. 

 
шлен 2 

Се задплжува ЕЛС Опщтина Прилеп 
претхпднп да пбезбеди најмалку три ппнуди пд 
банките и пд истите да ја избере најппвплната. 

 
Шлен 3 

Банкарската гаранција исклушивп ќе се 
кпристи за ушествп на јавен кпнкурс за 
изнајмуваое ппд закуп на делпвен пбјект на КП 
бр. 11482/1, ДУП за УАЕ 2-дел КО Прилеп, 
наменет за детска градинка вп Опщтина 
Прилеп и банкарската гаранција не смее да гп 
надмине изнпспт пд 100.000.пп денари. 

 
Шлен 4 

Одлуката да се дпстави дп 
Градпнашалникпт и архивата на Опщтина 
Прилеп. 

 
шлен 5 

Одлуката влегува вп сила, псмипт ден пд 
денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник на 
Опщтина Прилеп’’. 

 
 
               Брпј  09-3151/9                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
          30.08.2018  гпдина             на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ 
СПГЛАСНПСТ ЗА НАМЕНАТА НА 
ИНВЕСТИЦИЈАТА ЗА ПРПЕКТПТ 

РЕКПНСТРУКЦИЈА НА ППЩТИНСКИ ПАТ 
Л6001955 24  2-РА ФАЗА, ПД Н.М. ВПЛКПВП 

ДП Н.М. ПРИЛЕПЕЦ“ 
 

 

 
1. Одлуката за даваое спгласнпст за намената 
на инвестицијата за прпектпт „Рекпнструкција 
на ппщтински пат Л6001955 24  2-ра фаза, пд 
н.м. Вплкпвп дп н.м. Прилепец“ , се пбјавува  
вп “Службен гласник на Опщтина Прилеп”. 
 

 
   Брпј 08 – 3153/9                                    ГРАДОНАШАЛНИК 
30.08.2018 гпдина                                  на Опщтина 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 лпкална 
сампуправа („Службен весник на РМ” 
бр.5/2002), шлен 14, став 1, тпшка 4 и шлен 26, 
став 1, тпшка 47 пд Статутпт на Опщтина Прилеп 
(,,Службен гласник на Опщтина Прилеп’’ 
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008), Спветпт на 
Опщтина Прилеп на седницата пдржана на ден 
30.08.2018 гпдина, ја дпнесе следнава: 
 

ПДЛУКА 
за даваое спгласнпст за намената на 

инвестицијата за прпектпт „Рекпнструкција на 
ппщтински пат Л6001955 24–2ра фаза, пд н.м. 

Вплкпвп дп н.м. Прилепец“ 
 

Шлен 1 
 Сп пваа пдлука Спветпт на Опщтина  Прилеп 
дава спгласнпст за намена на инвестицијата сп 
цел реализација на прпектпт “Рекпнструкција 
на ппщтински пат Л6001955 24 – 2ра фаза пд 
н.м. Вплкпвп дп н.м. Прилепец“ 
 

Шлен 2 
 Финансиските средства ќе бидат упптребени 
за реализација на прпектпт ппднесен дп 
Агенцијата за финансиска ппддрщка вп 
земјпделствптп и руралнипт развпј за мерка 
321 – Ппдпбруваое на квалитетпт на живпт вп 
рурални средини, спгласнп јавнипт ппвик бр. 
02/2018 гпдина пбјавен на ден 2 јули 2018 гпд. 
пд страна на Агенцијата. 
 

Шлен 3 
  Одлуката влегува вп сила псмипт ден пд денпт 
на нејзинптп пбјавуваое вп „Службен Гласник“ 
на Опщтина Прилеп. 
 
               Брпј  09-3151/10                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
          30.08.2018  гпдина             на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 
 

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

УТВРДУВАОЕ НА ПРИПРИТЕТ НА ПРПЕКТПТ 
„РЕКПНСТРУКЦИЈА НА ППЩТИНСКИ ПАТ 

Л6001955 24 – 2-РА ФАЗА ПД Н.М. ВПЛКПВП 
ДП Н.М. ПРИЛЕПЕЦ“ 

 
 1 . Одлуката за утврдуваое на припритет на 
прпектпт „Рекпнструкција на ппщтински пат 
Л6001955 24 – 2-ра фаза пд н.м. Вплкпвп дп 
н.м. Прилепец“, се пбјавува  вп “Службен 
гласник на Опщтина Прилеп”. 
 
   Брпј 08 – 3153/10                                 ГРАДОНАШАЛНИК 
30.08.2018 гпдина                                  на Опщтина 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 лпкална 
сампуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02), 
шлен 14, став 1, тпшка 4 и шлен 26, став 1, тпшка 
47 пд Статутпт на Опщтина Прилеп (,,Службен 
гласник на Опщтина Прилеп’’ бр.6/2003, 4/2005 
и 11/2008), Спветпт на Опщтина Прилеп на 
седницата пдржана на ден 30.08.2018 гпдина, 
ја дпнесе следнава: 
 

ПДЛУКА 
за утврдуваое на припритет на прпектпт 

„Рекпнструкција на ппщтински пат Л6001955 24 
– 2ра фаза пд н.м. Вплкпвп дп н.м. Прилепец“ 

 
Шлен 1 

 Сп пваа пдлука се утврдува припритет 
на прпектпт „Рекпнструкција на ппщтински пат 
Л6001955 24 – 2ра фаза пд н.м. Вплкпвп дп н.м. 
Прилепец“. 

 
Шлен 2 

Одлуката влегува вп сила псмипт ден 
пд денпт на нејзинптп пбјавуваое вп „Службен 
Гласник“ на Опщтина Прилеп. 
 
                Брпј  09-3151/11                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
          30.08.2018  гпдина             на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ 
СПГЛАСНПСТ ЗА НАМЕНАТА НА 

ИНВЕСТИЦИЈАТА ЗА ПРПЕКТПТ „ИЗРАБПТКА 
НА УРБАНИСТИШКИ ПЛАНПВИ  

ЗА 30 СЕЛА ВП ППЩТИНА ПРИЛЕП“ 
 

 1 . Одлуката за даваое спгласнпст за 
намената на инвестицијата за прпектпт 
„Израбптка на урбанистишки планпви за 30 села 
вп Опщтина Прилеп“, се пбјавува  вп “Службен 
гласник на Опщтина Прилеп”. 

 
   Брпј 08 – 3153/11                                ГРАДОНАШАЛНИК 
30.08.2018 гпдина                                  на Опщтина 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 лпкална 
сампуправа („Службен весник на РМ” 
бр.5/2002), шлен 14, став 1, тпшка 4 и шлен 26, 
став 1, тпшка 47 пд Статутпт на Опщтина Прилеп 
(,,Службен гласник на Опщтина Прилеп’’ 
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008), Спветпт на 
Опщтина Прилеп на седницата пдржана на ден 
30.08.2018 гпдина, ја дпнесе следнава: 

 
ПДЛУКА 

за даваое спгласнпст за намената на 
инвестицијата за прпектпт „Израбптка на 

урбанистишки планпви за 30 села вп Опщтина 
Прилеп“ 

 
Шлен 1 

 Сп пваа пдлука Спветпт на Опщтина  
Прилеп дава спгласнпст за намена на 
инвестицијата сп цел реализација на прпектпт 
„Израбптка на урбанистишки планпви за 30 села 
вп Опщтина Прилеп“ преку кпј ќе се израбптат 
Урбанистишки планпви за селата: Тппплшани, 
Ерекпвци, Мажушищте, Селце, Кадинп Селп, 
Галишани, Алинци, Нпвп Лагпвп, Витплищте, 
Шепигпвп, Клепаш, Ппдмпл, Загпрани, Гплем 
Радпбил, Веселшани, Крущевица, Щтавица, 
Трпјкрсти, Дабница, Бпнше, Вплкпвп, Старп 
Лагпвп, Белпвпдица, Плетвар, Щелеверци, 
Трпјаци, Прилепец, Ракле, Манастир и 
Ленищта. 
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Шлен 2 

 Финансиските средства ќе бидат 
упптребени за реализација на прпектпт 
ппднесен дп Агенцијата за финансиска 
ппддрщка вп земјпделствптп и руралнипт 
развпј за мерка 322 – Обнпва и развпј на 
селата, спгласнп јавнипт ппвик бр. 02/2018 
гпдина пбјавен на ден 2 јули 2018 гпд. пд 
страна на Агенцијата. 
 

Шлен 3 
  Одлуката влегува вп сила псмипт ден 
пд денпт на нејзинптп пбјавуваое вп „Службен 
Гласник“ на Опщтина Прилеп. 
 
 
                Брпј  09-3151/12                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
          30.08.2018  гпдина             на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА  ЗА 
УТВРДУВАОЕ НА ПРИПРИТЕТ НА ПРПЕКТПТ 

„ИЗРАБПТКА НА УРБАНИСТИШКИ ПЛАНПВИ ЗА 
30 СЕЛА  ВП ППЩТИНА ПРИЛЕП“ 

 
 1 . Одлуката  за утврдуваое на 

припритет на прпектпт „Израбптка на 
урбанистишки планпви за 30 села вп Опщтина 
Прилеп“, се пбјавува  вп “Службен гласник на 
Опщтина Прилеп”. 

 
   Брпј 08 – 3153/12                                ГРАДОНАШАЛНИК 
30.08.2018 гпдина                                  на Опщтина 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 лпкална 
сампуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02), 
шлен 14, став 1, тпшка 4 и шлен 26, став 1, тпшка 
47 пд Статутпт на Опщтина Прилеп (,,Службен 
гласник на Опщтина Прилеп’’ бр.6/2003, 4/2005 
и 11/2008), Спветпт на Опщтина Прилеп на 
седницата пдржана на ден 30.08.2018 гпдина, 
ја дпнесе следнава: 

 

 
 

ПДЛУКА 
за утврдуваое на припритет на прпектпт  

„Израбптка на урбанистишки планпви за 30 села 
вп Опщтина Прилеп“ 

 
Шлен 1 

 Сп пваа пдлука се утврдува припритет 
на прпектпт „Израбптка на урбанистишки 
планпви за 30 села вп Опщтина Прилеп“ преку 
кпј ќе се израбптат Урбанистишки планпви за 
селата: Тппплшани, Ерекпвци, Мажушищте, 
Селце, Кадинп Селп, Галишани, Алинци, Нпвп 
Лагпвп, Витплищте, Шепигпвп, Клепаш, Ппдмпл, 
Загпрани, Гплем Радпбил, Веселшани, 
Крущевица, Щтавица, Трпјкрсти, Дабница, 
Бпнше, Вплкпвп, Старп Лагпвп, Белпвпдица, 
Плетвар, Щелеверци, Трпјаци, Прилепец, 
Ракле, Манастир и Ленищта. 
 

Шлен 2 
Одлуката влегува вп сила псмипт ден 

пд денпт на нејзинптп пбјавуваое вп „Службен 
Гласник“ на Опщтина Прилеп. 
 
 
                Брпј  09-3151/13                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
          30.08.2018  гпдина             на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 
ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ 

СПГЛАСНПСТ ЗА НАМЕНАТА НА 
ИНВЕСТИЦИЈАТА ЗА ПРПЕКТПТ 

РЕКПНСТРУКЦИЈА НА ППЩТИНСКИ ПАТ 
Л6001955 24 – 3-ТА ФАЗА, ПД Н.М. ПРИЛЕПЕЦ 

ДП МАНАСТИР СВ. НИКПЛА“ 
 

 1. Одлуката за даваое спгласнпст за 
намената на инвестицијата за прпектпт 
„Рекпнструкција на ппщтински пат Л6001955 24 
– 3-та фаза, пд н.м. Прилепец дп Манастир Св. 
Никпла“, се пбјавува  вп “Службен гласник на 
Опщтина Прилеп”. 

 
   Брпј 08 – 3153/13                                ГРАДОНАШАЛНИК 
30.08.2018 гпдина                                  на Опщтина Прилеп 

    П р и л е п                                            Илија Јпванпски 
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Врз пснпва на шлен 22, став 1, тпшка 4 и 
шлен 36, став 1, тпшка 15 пд Закпнпт за лпкална 
сампуправа („Службен весник на РМ” 
бр.5/2002), шлен 14, став 1, тпшка 4 и шлен 26, 
став 1, тпшка 47 пд Статутпт на Опщтина Прилеп 
(,,Службен гласник на Опщтина Прилеп’’ 
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008), Спветпт на 
Опщтина Прилеп на седницата пдржана на ден 
30.08.2018 гпдина, ја дпнесе следнава: 
 

ПДЛУКА 
за даваое спгласнпст за намената на 

инвестицијата за прпектпт „Рекпнструкција на 
ппщтински пат Л6001955 24 – 3та фаза, пд н.м. 

Прилепец дп Манастир Св. Никпла“ 
 
 

Шлен 1 
 Сп пваа пдлука Спветпт на Опщтина  
Прилеп дава спгласнпст за намена на 
инвестицијата сп цел реализација на прпектпт 
“Рекпнструкција на ппщтински пат Л6001955 24 
- 3та фаза пд н.м. Прилепец дп Манастир Св. 
Никпла“ 
 

Шлен 2 
 Финансиските средства ќе бидат 
упптребени за реализација на прпектпт 
ппднесен дп Агенцијата за финансиска 
ппддрщка вп земјпделствптп и руралнипт 
развпј за мерка 323 – Зашувуваое и 
унапредуваое на традиципналните вреднпсти 
вп руралните средини, спгласнп јавнипт ппвик 
бр. 02/2018 гпдина пбјавен на ден 2 јули 2018 
гпд. пд страна на Агенцијата. 

 
Шлен 3 

Одлуката влегува вп сила псмипт ден 
пд денпт на нејзинптп пбјавуваое вп „Службен 
Гласник“ на Опщтина Прилеп. 
 
 
                Брпј  09-3151/14                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
          30.08.2018  гпдина             на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАОЕ НА ПРИПРИТЕТ НА ПРПЕКТПТ 

„РЕКПНСТРУКЦИЈА НА ППЩТИНСКИ ПАТ 
Л6001955 24 – 3-ТА ФАЗА ПД Н.М. ПРИЛЕПЕЦ 

ДП МАНАСТИР СВ. НИКПЛА “ 
 

 1 . Одлуката за утврдуваое на припритет на 
прпектпт „Рекпнструкција на ппщтински пат 
Л6001955 24 – 3-та фаза пд н.м. Прилепец дп 
Манастир Св. Никпла “, се пбјавува  вп 
“Службен гласник на Опщтина Прилеп”. 

 
Брпј 08 – 3153/14                                 ГРАДОНАШАЛНИК 
30.08.2018 гпдина                                  на Опщтина 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 лпкална 
сампуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02), 
шлен 14, став 1, тпшка 4 и шлен 26, став 1, тпшка 
47 пд Статутпт на Опщтина Прилеп (,,Службен 
гласник на Опщтина Прилеп’’ бр.6/2003, 4/2005 
и 11/2008), Спветпт на Опщтина Прилеп на 
седницата пдржана на ден 30.08.2018 гпдина, 
ја дпнесе следнава: 
 

ПДЛУКА 
за утврдуваое на припритет на прпектпт 

„Рекпнструкција на ппщтински пат Л6001955 24 
– 3та фаза пд н.м. Прилепец дп Манастир Св. 

Никпла “ 
 

Шлен 1 
 Сп пваа пдлука се утврдува припритет 
на прпектпт „Рекпнструкција на ппщтински пат 
Л6001955 24 – 3та фаза пд н.м. Прилепец дп 
Манастир Св. Никпла“. 

Шлен 2 
Одлуката влегува вп сила псмипт ден 

пд денпт на нејзинптп пбјавуваое вп „Службен 
Гласник“ на Опщтина Прилеп. 

 
                Брпј  09-3151/15                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
          30.08.2018  гпдина             на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  дпнесе: 
 
 

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ППЕРАТИВНАТА  ПРПГРАМА ЗА ПРГАНИЗИРАОЕ 
И ФУНКЦИПНИРАОЕ НА ЗИМСКАТА СЛУЖБА НА ППДРАШЈЕТП ПД ППЩТИНА 

ПРИЛЕП, ЗА СЕЗПНАТА 2018/2019 
 
 
 

 1 . Оперативната  Прпграма за прганизираое и функципнираое на зимската служба на ппдрашјетп пд 
Опщтина Прилеп, за сезпната 2018/2019, се пбјавува  вп “Службен гласник на Опщтина Прилеп”. 
 
 

 
 

Брпј 08 – 3153/15                                                                                                ГРАДОНАШАЛНИК 
30.08.2018 гпдина                                                                                            на Опщтина Прилеп 
    П р и л е п                                                                                                           Илија Јпванпски 

 
 
 
 

Врз пснпва на шл.36 ст.1 т.1 пд Закпнпт за лпкалната сампуправа (,,Сл.весник на 
РМ,,бр.5/2002) и шл.26,ст.1,т.1 пд Статутпт на ппщтина Прилеп  (,,Сл.гласник на ппщтина Прилеп,,бр.6/2003), 
Спветпт на Oпщтина Прилеп на седницата, пдржана на 30.08.2018гпдина, дпнесе: 

 
 

ППЕРАТИВНА ПРПГРАМА 
за прганизираое и функципнираое на зимската служба на ппдрашјетп пд 

Опщтина Прилеп, за сезпната 2018/2019 
 
 
1.Цел на Прпграмата; 
2.Обем,динамика и нивп на пдржуваоетп; 
3.Организациска ппставенпст на зимската служба и пбврски на ушесниците: 
 3.1.Претпријатие на кпе ќе му биде дпверена рабптата; 
 3.2.Спветпт на ппщтината Прилеп; 
 3.3.Надзпрен прган; 
 3.4.Опщтински центар за справуваое сп кризи; 
 3.5.Други ушесници; 
 3.6.Организации,заедници и градани;  
4.Прилпзи: 
 4.1.Преглед на припритетнптп шистеое и ппсипуваое на сппбраќајниците вп градпт; 
 4.2.Списпк на пдгпвпрните лица пд претпријатиетп на кпи ќе му биде птстапена рабптата, сп Одлука 
на Управнипт Одбпр; 
 4.3.Карта-ситуација за припритетпт на расшистуваоетп на сппбраќајниците: 

-сппбраќајници пд прв и втпр припритет; 
-критишни(црни) тпшки; 
-дплжините на кплпвпзните ппврщини за пслпбпдуваое се дадени вп прегледпт за припритетнп 

шистеое и расшистуваое на сппбраќајниците (дел 4.1.1 и 4.1.2.) и изнесуваат 42.700,00м.пд 1 припритет ; 
17.450 м. пд 2 припритет и.(дел 5) 77200м. ппщтински патищта на кпи ќе се интервенира пп пптреба и бараое 
на нарашателпт. 
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ВПВЕД 
 
 Одржуваоетп на кплпвпзните ппврщини и нивнптп псппспбуваое за прием на сппбраќајпт вп 
зимските услпви претставува знашајна пптреба на граданите и стппанствптп,бидејќи се мпжни нарущуваоа и 
прекини на нпрмалнп пдвиваое на сппбраќајпт вп градпт.Оспбенп се неппвплни изненадуваоата пд 
временските неппгпди ппсебнп при несппдветнп изврщена ппдгптпвка на надлежните пргани. 
 Оваа Прпграма тргнува,пред се,пд претппставката за пбезбедуваое на пдгпвпрен пднпс на сите вп 
Опщтината,пспбенп на тпј нашин би имале ппприфатливи услпви за сппбраќајпт и би пвпзмпжиле раципналнп 
и екпнпмишнп изврщуваое на Прпграмата. Ущте ппзнашајнп е щтп ќе се спздадат пптребните услпви за 
нпрмалнп пдвиваое на стппанските и други дејнпсти. 
 
 
 
1.Цел на Прпграмата 

Прпграмата има цел да предвиди услпви за ефикаснп прганизираое и функципнираое на зимската 
служба на ппдрашјетп на ппщтината Прилеп преку: 

-пдредуваое пбемпт на рабптата и нивптп на шистеоетп на снегпт и гплпмразиците пд кплпвпзните 
ппврщини; 

-дефинираое на рабптите и  задплженијата на ушесниците вп  реализацијата на пваа Прпграма; 
-дефинираое на пбврските на сите ушесници вп реализација на Прпграмата. 

2.Пбем,динамика и нивп на пдржуваое 
 
 2.1.Обем на пдржуваое 
 
 Тргнувајќи пд пснпвната цел на Прпграмата, физишкипт пбем на рабптите е утврден  спгласнп 
припритетпт за псппспбуваое на кплпвпзите за функципнираое на сппбраќајпт и тпа: 
 -сппбраќајниците пп сппдветен припритет, пп кпј се пдвива сппбраќајпт, виталните сппбраќајници и 
пристапи(пд сппбраќајниците дп пбјектпт) дп пбјектите шие фуникципнираое е пд виталнп знашеое за градпт. 
 
 2.2.Нивп и динамика на пдржуваоетп 
 
 Расшистуваоетп на кплпвпзните ппврщини се врщи пп следнипт припритет: 
 
 -сппбраќајници  пд 1 припритет пп кпј се пдвива сппбраќајпт сп критишни тпшки и пристап кпн пбјекти 
кпи се пд виталнп знашеое за градпт и други сппбраќајници пзнашени вп прегледпт. 
 
 -сппбраќајници пд 2 припритет. 
            -интервенции пп пптреба. 
 Отстрануваоетп на ппдмразнатиците вп услпви кпга нема врнежи(падавини) се врщи пп припритетпт 
на критишните тпшки и сппбраќајниците пп кпи се пдвива сппбраќајпт. 
  
            Дежурствптп вп зимскипт перипд се изврщува сп два камипни сп плуг за шистеое на снег и ппсипуваш 
вп текпт на целата зимска сезпна 2018/2019 гпд. на две дефинирани лпкации пд страна на изведувашпт. 
  
 Одгпвпрните рабптници на дежурствп врщат пптребни кпнтакти сп сите субјекти, ја спрпведуваат 
Прпграмата и даваат пптребни инфпрмации на надлежните субјекти и градани. 
 
 Дежурствптп гп изведуваат рабптниците на претпријатиетп на кпе ќе му бидат дпверени рабптите, сп 
свпјата ангажирана маханизација, рабптната сила и тпа сппред припритетнпста пдредена сп пваа Прпграма. 
 
 Сппбраќајниците пд прв припритет ќе бидат псппспбени за функципнираое на сппбраќајпт вп зимски 
услпви најдпцна дп 06,30 шаспт ппради дпадаоетп на рабптните места на лудетп и ушениците или за најмнпгу 
пд 5(пет) шаса пп престанпкпт на врнежите пд снег. 
 
 Останатите сппбраќајници пд 2 припритет ќе се псппспбуваат за 12-24 шаса пп псппспбуваоетп на 
сппбраќајниците пд 1 припритет. 
  
 Дпкплку е пптребнп да се вклуши и друга механизација, тпа гп врщи претпријатиетп на кпе му е 
дпверена рабптата, пп претхпдна спгласнпст пд надзпрнипт прган, а пп налпг на нарашателпт. 
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 Претпријатиетп на кпе му е дпверена рабптата треба да распплага минимум сп следната 
механизацијата, ппрема, материјали и рабптна сила. 
 

Назив на рабпти парши
оа 

Камипн сп плуг (нпж) за шистеое на снегпт и спларка за абразивен материјал (сп 
дупли пренпс) 

2 

Камипн сп плуг (нпж) за шистеое на снегпт и ппсипуваш 3 

Грејдер 1 

Утпваруваш сп предна кпрпа 1 

Утпваруваш сп предна кпрпа и нпж за шистеое на снег 1 

Булдпжер-гасенишар сп нпж 1 

Трактпр сп нпж за шистеое на снег 1 

Мини багер (крщешки) сп предна утпварена кпрпа и нпж за шистеое снег 1 

 
3.Прганизациска ппставенпст на зимската служба и пбврска на учесниците 
 
 На ппдрашјетп на ппщтина Прилеп, зимската служба ја прганизира Единицата на лпкална сампуправа-
Прилеп, какп нпсител на сите рабпти и активнпсти кпи се пднесуваат на целпкупнптп функципнираое на 
зимската служба. 
 
 Преку свпјпт надзпрен прган ја следи реализацијата на Прпграмата и издава налпзи за рабптата. 
 
 Спгласнп Закпнпт за јавни набавки се пдредува претпријатие кпе ќе ја спрпведува Оперативната 
Прпграма и пстварува спрабптка сп сите други субјекти вп Опщтината задплжени за спрпведуваое на 
Прпграмата за зимска служба. 
 
 Функципнираоетп на зимската служба се пстварува сп следната прганизациска ппставенпст: 
 
 3.1.Претпријатие на кпе ќе му бидат птстапени рабптите 
 
 Претпријатиетп на кпе ќе му бидат птстапени рабптите, фпрмира телп за прганизираое и 
ракпвпдеое на Зимската служба.Телптп ја следи реализацијата на пваа Прпграма, рабптата на пунктпт и 
заеднп сп Струшната служба пдлушува за преземаое пптребни активнпсти предизвикани пд времените 
неприлики. 
 
 
 Претпријатиетп ги има следните задплженија: 
 -прганизира непрекинатп дежурствп сп два камипни сп плуг за шистеое на снег и ппсипуваш сп щпфер 
и минимум еден рабптник пп камипн вп текпт на целата зимска сезпна 2018/2019 гпд на две дефинирани 
лпкации на теритприја на Опщтина Прилеп пд страна на изведувашпт. 
            - птанатата механизација изведувашпт ја ангажира пп налпг за рабпта издаден пд Инвеститпрпт 
максимум 24 шаса пред најава за пбилни врнежи пд снег. Налпгпт пд Инвеститпрпт вп исклушителни услпви 
мпже да биде дпставен и ппранп сп цел да се пбезбеди навременп шистеое на градпт. 
 -сп специјални мащини,ппрема и рабптна рака врщи ппсипуваое на индустриска спл за птстрануваое 
на ппдмрзнатица пд кплпвпзните ппврщини; 
 -впзилата, мащините и другата пптребна механизација ја дпведуваат вп исправна спстпјба за 
дејствуваое вп зимски услпви и истата вп текпт на траеоетп на зимската сезпна ја шува на плацпт на 
претпријатиетп или ппределените пунктпви какп би мпжела при укажана пптреба навременп да биди ставена 
вп функција.  
 -впди целпсна дпкументација за рабптата на Зимската служба; 
 -дпставува дп нарашателпт расппред на лица за дежурствп, сп ппдатпци за рабптната рака и 
механизација; 
 -секпјдневнп и редпвнп гп инфпрмира нарашателпт за рабптата на Зимската служба, какп и 
надзпрнипт прган; 
 -ги прима и секпјдневнп ги дпставува дп ЦИТ извещтаите и прпгнпзите за временските услпви, 
нарашателпт и  Министерствптп за внатрещни рабпти; 
 -секпјдневнп изгптвува извещтај за изврщените рабпти пд смената вп Зимската служба, вп спрабптка 
сп ракпвпдителпт на смената; 
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 -врщи редпвнп и текпвнп пдржуваое на впзилата и специјалните мащини какп и на другата 
механизација; 
 -прганизира редпвнп дежурствп сп пптребна ппрема и алат, резерви делпви и струшен кадар за 
пбезбедуваое исправнпста на механизацијата и дејствуваое на Зимската служба; 
 -За сезпната 2018/2019 гпдина се пбезбедуваат следните материјали: 
 
  -набавка на песпк (ризла-2 )----------------1500 м

3 

 

             Ппради пдредени недпстатпци и мпжни несакани дејствија на мермерпт и гранитпт кпи мпжат да 
предизвикаат пдредени щтети се преппрашува да се кпристи матерјал-дплпмит или друг еквивалентен 
матерјал шија цврстина се движи вп следните граници : 
 
            - напрегаое на притиспк ( 80-120 ) Мпа 
 
 
  -набавка на индустриска спл---------------   500 Т  
 
 Наведените материјали ги набавува и се складираат вп плацпт на претпријатиетп на кпе му е 
птстапена рабптата. Нивната упптреба вп зимските услпви при температури на мрзнеое, ќе биде какп 
мещавина 3:1(гранулиран песпк и спл), заради ппсипуваое на нагпрни и критишни места. 
 
 
 3.2.Спветпт на ппштина Прилеп,сп стручните служби 
 
 -ја усвпјува пваа пперативна Прпграма; 
 -гп кпнтрплира изврщуваоетп на пваа Прпграма; 
 
 
 
 3.3.Единица на Лпкална сампуправа 
 
 -ја кппрдинира активнпста на сите задплжени субјекти вп изврщуваоетп на задашите пд Прпграмата; 
 -преку средствата за јавнп инфпрмираое, инфпрмира за рабптата на Зимската служба и пбврските на 
ушесниците. 
             - Дава налпг за рабпта на претпријатиетп на кпе му се птстапени рабптите. 
              - Ја следи временската ситуација и пдлушува за птппшнуваое ; редуцираое или укинуваое на 
дежурствата на механизацијата и рабптниците, за щтп благпвременп ( најкаснп вп рпк пд 24 шаса ) гп 
известува претпријатиетп на кпе му е птстапена рабптата. 
 
 3.4.Надзпрен прган 
 
 Надзпрнипт прган гп ппределува нпсителпт на рабптите сп рещение сп кпе ги ппределува рабптните 
задаши при реализацијата на Прпграмата за прганизираое и функципнираое на Зимската служба на 
ппдрашјетп на ппщтина Прилеп за сезпната 2018/2019 гпдина. 
 
 Надзпрнипт прган ги врщи следните рабпти: 
 
 1.Ја следи рабптата на изврщителпт на рабптите и за тпа изгптвува кпмплетна технишка 
дпкументација; 
 2.Кппрдинира сп прганите и телата на Спветпт на ппщтина Прилеп, сп Центарпт за справуваое сп 
кризи, Министерствптп за внатрещни рабпти и други ушесници, претпријатија, заедници и градани ; 
           3. Врщи и други рабпти и рабптни задаши вп врска сп реализацијата на Прпграмата.            
 
 
 3.5.Општинскипт  Центар за справуваое сп кризи 
 
 Опщтинскипт  Центар за справуваое сп кризи не е неппсреднп вклушен вп рабптата на Зимската 
служба, медутпа Центарпт ппсреднп ќе ја  следи рабптата на Службата преку благпвременп инфпрмираое. 
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 Вп слушај на ппјава на елементарни неппгпди пд ппгплеми размери на ппдрашјетп на ппщтина Прилеп 
вп зимскипт перипд, кпи не ќе мпжат да се разрещуваат сп прганизациска ппставенпст на Зимската служба, 
Опщтинскипт Центар прпгласува впнредна спстпјба и неппсреднп ракпвпди сп акциите за птстрануваое на 
ппследиците. Вп вакви слушаеви, тпварпт е на бучетпт на Опщтината или пд други извпри щтп ќе ги утврдат 
надлежните пргани. 
 
 3.6.Други учесници 
 
 3.6.1.Министерствптп за внатрещни рабпти-сппбраќајната  пплиција гп кпнтрплира и регулираа 
сппбраќајпт вп нпвпнастанатите спстпјби на сппбраќајниците и патищтата и секпгащ ќе биде неппсредна 
врска сп сите задплжени субјекти, ги птстранува паркираните впзила какп би се пвпзмпжилп шистеое на 
сппбраќајнците. 
 
 3.6.2.Надлежнипт ппщтински прган за кпмунални рабпти се грижи за спрпведуваое на Одлуката за 
пдржуваое за кпмунален ред на ппдрашјетп на Опщтината Прилеп, вп делпт за птстрануваое на снегпт и 
мразпт, преку инспекциските служби. 
 
 3.6.3.Репбулишкипт хидрпметепрплпщки завпд дпставува извещтаи и прпгнпзи ( дневни, трпдневни, 
неделни и месешни), за временските услпви дп: Опщтината Прилеп, Претпријатиетп на кпе му е дпверена 
рабптата, ЦИТ на Прилеп, Струшна служба и надзпрпт. 
 
 3.7.Претпријатија, заедници и градани 
  
 3.7.1.ЈКП,,Кпмуналец,,Прилеп-РЕ,,Кпмунална Хигиена,,-ги превзема пптребните мерки за 
птстрануваое на снегпт и мразпт: 
 -Отвпраое на пещашки премини; 
 -Отвпраое на пещашки патеки пп трптпарите и плпшниците; 
 -Шистеое на снегпт пд ивиците на кплпвпзите за нпрмалнп функципнираое на сливниците; 
 -Целпснп шистеое на мпстпвите; 
 -Шистеое и празнеое на улишните кпрпи; 
 
 3.7.2.Електрпдистрибуција-Прилеп ги презема пптребните мерки за шистеое на снегпт пд 
надвпрещните електрпинсталации. 
  
 3.7.3.Автпбуска станица Прилеп, презема мерки за птстрануваое на снегпт и мразпт пд автпбуската 
станица и незинп псппспбуваое за кпристеое. 
 
 3.7.4.АД,,Македпнски телекпмуникации,,-Скппје, ги презема пптребните мерки за шистеое на снегпт 
пд надвпзните ТТ уреди,инсталациите и телефпнските гпвпрници. 
  

3.7.5.Претпријатијата и заедниците шии птвпрени пбјекти и прпстприи се кпристат пд страна на 
граданите(пазарищта,грпбищта,железнишки премини, ранжирани станици, бензиски пумпи и слишни пбјекти), 
преземаат брзи и ефикасни мерки за птстрануваое на снегпт и ппдмразнатиците пд пвие пбјекти и 
прпстприи. 
 
 3.7.6.Претпријатијата, заедниците и граданите-сппственици, пднпснп кприсници на делпвни згради и 
делпвни прпстприи (стпкпвни куќи, дуќани, прпдавници и сл.пбјекти), преземаат мерки за шистеое на снегпт 
пд ппдмразнатицата пред пвие пбјекти. 
 
 3.7.7.Граданите гп шистат снегпт и ппдмразнатицата пд трптпарите, патеките и припдите пред свпите 
станбени згради. 
 
 3.7.8.Истп така, граданите гп шистат снегпт пд крпвпвите и терасите, при щтп впдат сметка за 
безбеднпста на минувашите, надвпрещните инсталации и сппбраќајпт. Исшистенипт снег се спбира пред 
зградите и притпа се пбезбедува непрешен сппбраќај. 
 
 3.7.9.Сешеоетп, птстрануваоетп на гранки и дрва гп врщи ЈП ,,Кпмуналец,, -Прилеп. 
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 3.7.10.За сите пние кпи нема да ги изврщуваат пптребните рабпти ќе се ппстапува сппред пдлуката за 
кпмунален ред. 
 
 4. ПРЕГЛЕД ЗА ПРИПРИТЕТНП ШИСТЕОЕ И ППСИПУВАОЕ 
 НА СППБРАЌАЈНИЦИТЕ-УЛИЦИТЕ 
 
 4.1.Сппбраќајниците пп кпи се пдвива сппбраќајпт, витални сппбраќајници, критишни тпшки и 
пристапи (пд сппбраќајниците дп пбјектпт), дп пбјектите шие функципнираое е пд виталнп знашеое за градпт. 
 
 4.1.1.УЛИЦИ (1 припритет) сп вкупна дплжина пд 42.700 м. 
 

1 ,,Александар Македпнски,,-пд таблата на влезпт пд Плетвар, дп таблата на излезпт 
пд градпт кај ,,Црн Бпр,, 

4.500 м. 

2 ,,11-ти Октпмври,,-пд ОУ,,Г.Делшев,,(кружен тек)пп ,,Јпска Јпрданпски,,дп 
Бул.,,Гпце Делшев,,. 

   950 м. 

3 ,,Ген.Васкп Карангелески,, пд Бул.,,Г.Делшев,, дп влез вп бензиска Касарни     
1800 м. 

4 Бул.,,Г.Делшев,, пд СО Прилеп  дп Железнишка станица  1700 м. 

5 ,,Л.Кптески,, пд рампата на железнишки премин дп таблата на излез пд градпт кај 
Мермерен Кпмбинат 

1750 м. 

6 ,,Прилепски Бранители,, (стара ,,Д.Петрпв,,) пд Бул.,,Г.Делшев,, дп ,,О.Шппела,, вп 
Варпщ. 

1500 м. 

7 ,,О.Шппела,,низ Варпщ дп таблата на излезпт пд градпт 1500 м. 

8 ,,Сптка Дпрдипски,, пд Бул.,,Г.Делшев,, пп ,,К.Јпсифпски,, дп ,,А.Македпнски,,    
550 м. 

9 ,,Цар Сампил,, пд ,,А.Македпнски,, дп пресекпт сп А-3  1100 м. 

10 ,,М.Ацев,, пд ,,А.Македпнски,, дп ,,Д.Димитрпв,,   600 м. 

11. ,,Т.Тарцан,, пд ,,М.Ацев,, дп ,,11-ти Октпмври,,   450 м. 

12. ,,Д.Наредникп,, пд  Бул.,,Г.Делшев,, дп ,,А.Македпнски,,    500 м. 

13. ,,Кеј 9-ти Септември,, пд нас.,,Дпгдере,, (теснипт мпст) дп ул.,,Ал.Македпнски,,-
крак  

1900 м. 

14. ,,Кеј 1-ви Мај,, пд ,,Ј.Јпрданпски,, дп ,,Димп Наредникпт,, 1500 м. 

15. ,,Ј.Јпрданпски,, пд ,,11-ти Октпмври,, дп ,,С.Китанпски,,   950 м. 

16. ,,Бпрка Талески,, пд ,,Метпдија Патшев,, дп ,,В.Циривири,, 1300 м. 

17. ,,М.Щатпрпв Щарлп,, пд ул.,,Битплска,, дп ,,Кеј 1-ви Мај,,   250 м. 

18. ,,Браќа Миладинпвци,, пд Бул.,,Г.Делшев,, пкплу нас. ,,Тпшила,,  дп нас.,,Тпшила-2,,  
1350 м. 

19. ,,Архиепискпп Дпситеј,, пд ,,М.Кпзар,, дп Бензиска пумпа кај железнишка станица 1100 м. 

20. ,,Егејска,, пд ,,Прилепски Бранители,,   дп Бул.,,Г.Делшев,, 1100 м. 

21. ,,Кузман Јпсифпски,, пд ,,Егејска,, дп Бул.,,Г.Делшев,,   500 м. 

22. ,,Сампилпва,, пд ,,Браќа Миладинпвци,, дп ,,Прилепски Бранители,,  
700м. 

23. ,,М.Кпзар,, пд ,,Прилепски Бранители,, пп,,К.Мисиркпв,, дп ,,Ген.В.Карангелески,,  
900 м. 

24. ,,Трајкп Никплпски,, пд ,,А.Македпнски,, дп Бул.,,Г. Делшев,,  
1200м. 

25. Обикплен пат пд Бул.,,Г.Делшев,, према Млекара дп ул.,,Орде Шппела,,  
2300 м.  

26. ,,Д.Петрпв,, пд ,,Октпмвриска,, дп ,, А.Македпнски,,   250 м. 

27. ,,Бпрка Утпт,, пд ,,К.Јпсифпски,, дп ,,Д.Наредникп,,   250 м. 

28. ,,Октпмвриска,, пд Кружен тек дп ,,5-та Прилепска Бригада,,   
 700 м. 

29. ,,Партизанска,, пд ,,Прилепски Бранители,, дп ,,Петар Ацев,,  
  450 м. 

30. ,,Петар Ацев,, (стара ,,Бепградска,,) пд ,,Партизанска,, дп ,, Тризла,,  
  200 м. 

31. ,,Тризла,, пд ,, Прилепски Бранители,, дп Дабнишка Река 1350 м. 

32. ,,5-та Прилепска Бригада,, пд ,,Октпмвриска,, дп ,,А.Македпнски,,    
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  750 м. 

33. ,,11-ти Октпмври,, пд ,,Тризла,, дп ,,М.Кпзар,,   450 м. 

34. ,,Бидимащ,, пд ,,Д.Наредникп,, дп рампата на железнишка линија   
 700 м. 

35. ,,Х.Карппщ,,пд сппј сп ,,Б.Ламески,,пп,,Републиканска,, дп ,,Кеј 1-ви Мај,,   
 300 м. 

36. ,,Браќа Ламески,, пд Бул.,,Г.Делшев,, дп ,,Кеј 1-ви Мај,,  350 м. 

37. ,,Бранкп Секулпски-Бељата,,(стара,, Кеј 4-ти Јули,,) пд ,,Генерал Васкп 
Карангелески,, дп ,,Ј.Јпрданпски,, 

  
 850 м. 

38. ,,Вера Циривири,, пд ,,Б.Талески,, дп ,,Метпдија Патшев,,  1050 м. 

39. ,,Февруарски ппхпд,, сп ,,Бпрка Спиркпски,, пп ,,Кеј 19-ти Септември,, дп 
,,Ј.Јпрданпски,, 

 
1100 м. 

40. ,,М.Камен,, пд ,,Д.Димитрпв,,(кружен тек) пп ,,3-ти Нпември,, дп ,,М.Патшев,,  
  650м. 

41. ,,М.Патшев,, пд ,,3-ти Нпември,, пп ,,Истарска,, дп ,,3-ти Нпември,,  
  350 м. 

42. ,,Д.Димитрпв,, пд кружен тек дп ,,Б.Талески,, 1000 м. 

 В  К   У  П  Н  О: 42700 м. 

 
  

4.1.2.УЛИЦИ (2 припритет) сппбраќајници пд ппгплемп знашеое за населениетп сп вкупна дплжина  
17450 м. 
 

1. ,,Мирше Ацев,, пд ,,Александар Македпнски,, дп ,,Кеј 9-ти Септември,,  
  300 м. 

2. ,,Трајкп Тарцан,, пд ,,М.Ацев,, кај ОУ,,Кпшп Рацин,, пп ,,Блаже 
Никплпски,, дп ,,Бпрка Талески,,                                                     

 
  400 м. 

3. ,,Марипвска,, пд ,,В.Циривири,, дп ,,М.Ацев,,   250 м. 

4. ,,Пенка Кптеска,, пд ,,Бпрка Талески,, дп ,,3-ти Нпември,,   550 м. 

5. ,,3-ти Нпември,, пд ,,Пенка Кптеска,, дп ,,Круме Беќар,, пп ,,Круме 
Беќар,, дп ,,Д.Димитрпв,, 

 
  650 м. 

6. ,,Бистра,, и ,,Оспгпвска,, -Стпшнп Пазарищте 1000 м.  

7. ,,Битплска,, пд ,,Цар Сампил,, дп ,,Б.Талески,,   400 м. 

8. ,,Ц.Кпоарец,, пд ,,Битплска,, дп ,,Македпнска,,   950 м. 

9. ,,Македпнска, пд ,,Ц.Кпоарец,, дп ,,Јпрдан Грабулпски,,(стара 
,,Динара,,) 

  
 300 м. 

10. ,,Блаже Иванпски,, пд ,,Цар Сампил,, пп ,,Јпрдан Грабулпски,, дп 
,,Македпнска,, 

 
  650 м. 

11. ,,Цане Кузманпски,, пд Сала ,,Македпнија,, дп Пивара   700 м. 

12. ,,Андпн Слабејкп,, пд ,,Д.Наредникп,, дп  Железнишкипт мпст   650 м. 

13. ,,Бпрка Стеванпски,, пд ,,А.Слабејкп,, дп ,,Бидимащ,,   450 м. 

14. ,,Р.Секиршанец,, пд Бул.,,Г.Делшев,, дп ,,Егејска,,   350 м. 

15. ,,Ладп Лапецпт,, пд ,,Егејска,, дп ,,Браќа Миладинпвци,,   500 м. 

16. ,,К.Јпсифпски,, пд ,,Егејска,, дп Интернат   500 м. 

17. ,,К.Вплнарпски,, пд ,,Партизанска,, дп ,,Ц.Маврпвски,,ппд Кули   500 м. 

18. ,,Кпзјак,, пд ,,Прилепски Бранители,, дп ,,Мукпс,,   250 м. 

19. ,,11-ти Октпмври,, пд ,,Ј.Јпрданпски,, дп ,,Ген.В Карангелески,,   400 м. 

20. ,,Крущевска,, пд ,, Ген.Васкп Карангелески,, дп ,,Бранкп Секулпски-
Бељата,, 

 
  350 м. 

21. ,,Кирп К.-Платник,, пд ,,Крущевска,,  дп ,,Наум Н.Бпрше,,   300 м. 

22. ,,Наум.Н.Бпрше,, пд ,,Кирп К.Платник,, дп ,,Бранкп Секулпски Бељата,,  
  150 м. 

23. ,,Гемичиска,, пд ,,Јпска Јпрданпски,, дп ,,Февруарски Ппхпд,,   250 м. 

24. ,,Петар Ппп Арспв, пд ,,д.Димитрпв,,пп ,,К.Пејшинпвиќ,, и,,Нада 
Циривири,, дп ,,Т.Тарцан,, 

 
  550 м. 

25. ,,Радпвищка,, пд ,,Октпмвриска,, дп ,,3-ти Нпември,,   450 м. 

26. ,,Пшиоа,, пд ,,Радпвищка,, дп ,,Ј.Х.Чинпт,,   300 м. 

27. ,,С.Китанпски,, пд ,,Ј.Јпрданпски,, дп ,,Бл.Спиркпски,,   350 м. 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 12 пд 30.08.2018 гпдина 

34 
 

28. ,,Бл.Спиркпски,, пд ,,С.Китанпски,, дп ,,Фебр.Ппхпд,,   200 м. 

29. ,,Кеј 19-ти Септември,, пд ,,Б.Спиркпски,,дп ,,Ген.Васкп Карангелески,,  
  350 м. 

30. ,,Д.Антулески,, пд,,О.Шппела,, дп ,,П.Тпщев,,   600 м. 

31. ,,Б.Лппаш,, пд ,,О.Шппела,, дп Ман.,,Св.А.Михаил,,   950 м. 

32. ,,Г.Димитрипски,, пп ,,Г.Јанкулпски,,дп Бугарски бараки   350 м. 

33. ,,Љубе Грујпски,, пд,,Л.Кптески,, дп пат за затвпрпт   450 м. 

34. ,,2-ри Август,, пд ,,Д.Димитрпв,, дп крај на асфалт   350 м. 

35. ,,П.Бращнарпв,, пд ,,С.Китанпски,, дп ,,Кеј 19-ти Септември,,   450 м. 

36. ,,Д.Груев,, пд ,,Мукпс,, дп ,,Прилепски Бранители,,   150 м. 

37. ,,Велкп Јанкулпски,, пд ,,Ладп Лапецпт,, дп ,,Пере Тпщев,,   350 м. 

 В  К  У  П  Н  О 17450м  

 
 
 
 5.ПРЕГЛЕД НА ППЩТИНСКИТЕ ПАТИЩТА КПИ ЌЕ 
 СЕ ШИСТАТ И ППСИПУВААТ ПП УКАЖАНА ППТРЕБА  
 И БАРАОЕ НА НАРАШАТЕЛПТ 
 

  1. Опщтински пат Л6001955 02 ( врска сп А3 -  нм. Лппатица ) 15500м 

  2. Опщтински пат Л6001955 01 ( врска сп А3 - нм.Шепигпвп )   5000м 

  3. Опщтински пат Л6001955 05 ( врска Р1101 - нм. Загпрани )   4500м 

  4. Опщтински пат Л6001955 06 ( врска Л600195 05 - врска сп Р2339 )   1500м 

  5. Опщтински пат Л6001955 07 дел (врска Р1101 - нм. Щелеверци )   3700м 

  6. Опщтински пат Л6001955 09 ( Кадинп селп врска а Р2339 -Малп Кпоари  
врска сп Р1306 ) 

  4000м 

  7. Опщтински пат Л6001955 10 ( врска Р1303 - нм. Гплемп Кпоари )      500м 

  8. Опщтински пат Л6001955 11 ( врска сп Р1303 - нм. Мажушищте )     500м 

  9. Опщтински пат Л6001955 15 ( врска сп Р1107 - нм. Щтавица )   1000м 

10. Опщтински пат Л6001955 16 дел ( врска сп Р1107 - нм. Бпнше )    3000м 

11. Опщтински пат Л6001955 17 ( врска сп Р1107 – нм. Шанищте ) 12000м 

12 Опщтински пат Л6001955 21 ( врска сп П1107 – нм. Манастир )                 3000м 

13. Опщтински пат Л6001955 24 дел (Прилеп – н.м. Вплкпвп)   4500м   

14. Опщтински пат Л6001955 25 Прилеп – нм. Селце )   1500м 

15. Опщтински пат Л6001955 26 (врска сп Л6001955 25–мн.Св.Димитрија )   2500м 

16. Опщтински пат Л6001955 28 дел ( врска сп А1 -  нм. Ленищте )   1500м 

17. Опщтински пат Л6001955 29 дел ( врска А1 – нм. Оревпец )   3000м 

18. Опщтински пат Л6001955 36 (врска Р1303 – ман.Св.Бпгпрпдица – 
Трескавец) 

 8000м  

19. Пат дп Прешистителна станица (врска  ул.Леце Кптески – Прешистителна 
станица Прилеп) 

2000  м 

 В К У П Н П 77200м 

 
 
 
 
 
НАППМЕНА: СЕ ШИСТАТ СП ВПЗИЛП СП ПЛУГ 
 
 Сп ппсебен налпг пд нарашателпт преку надзпрнипт прган, ќе се ппдигнува снегпт и мразпт пд Старата 
шарщија и Бул.,,Гпце Делшев,, вп Прилеп. 
  
 Шистеоетп на сппбраќајниците и ппщтинските патищта кпи не се предвидени сп Оперативната 
прпграма ќе се врщи самп вп исклушителни слушаеви и сп ппсебен налпг пд нарашателпт. 
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 Оперативната Прпграма влегува вп сила, псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Опщтина Прилеп’’. 
  
 
                Брпј  09-3151/16                                                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
             30.08.2018  гпдина                                                        на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  дпнесе: 
 
 

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПРПГРАМАТА ЗА ИЗМЕНА И ДПППЛНУВАОЕ НА  
ПРПГРАМАТА ЗА ИЗРАБПТКА  НА  УРБАНИСТИШКИ ПЛАНПВИ НА  

ТЕРИТПРИЈАТА  НА  ППЩТИНА ПРИЛЕП  ЗА 2018 ГПДИНА 
 
 
 

 1 . Прпграмата за измена и дппплнуваое на Прпграмата за израбптка  на  урбанистишки планпви на 
теритпријата  на  Опщтина Прилеп  за 2018 гпдина, се пбјавува  вп “Службен гласник на Опщтина Прилеп”. 
 

 
 
 

Брпј 08 – 3153/16                                                                                                   ГРАДОНАШАЛНИК 
30.08.2018 гпдина                                                                                               на Опщтина Прилеп 
    П р и л е п                                                                                                                      Илија Јпванпски 
 

 
 
 
 
Врз пснпва на шлен 20, пд Закпнпт за прпстпрнп и урбанистишкп планираое (Службен  весник на РМ бр. 
199/14, 44/15, 193/15, 31/16 ,163/16 и 64/18), шлен 22, став 1, тпшка 1 и шлен 36 пд Закпнпт за лпкална 
сампуправа (Службен весник на РМ бр. 5/02) и шлен 26 пд Статутпт на Опщтина Прилеп (Службен гласник на 
Опщтина Прилеп бр. 4/05 и 10/08), Спветпт на ппщтина Прилеп на седницата пдржана на ден 30.08.2018 гпд, 
дпнесе: 
 

П Р П Г Р А М А 
за измена и дппплнуваое на Прпграмата за израбптка  на  урбанистишки планпви на теритпријата  на  

Опщтина Прилеп  за 2018г 
 
Вп гпдищната прпграма за израбптка на урбанистишките планпви на Опщтина Прилеп за 2018 гпдина вп 
ппглавјетп : 
 

Б. Детални урбанистички планпви пп ГУП, вп тпчката  

I.ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИШКИ ПЛАНПВИ  ппсле тпчка 12 се дпдаваат 4 (четири) нпви тпчки кпи гласат 

13 Детален урбанистишки план за блпк 10.3 36,89ха 

14 Детален урбанистишки план за шетврт 10, блпк 10.7 29,45ха 

15 Детален урбанистишки план за шетврт 12, блпк 12.1, 
плански ппфат 3, (УЕ15, УБ15.01, плански ппфат "3") 

1,0264ха 

16 Детален урбанистишки план за  шетврт 7,блпк 7.4 плански 
ппфат 1 (дел пд ДУП за УЕ 13   , УБ 13,03 , плански ппфат 

3,0 ха 
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,,1,,) 

 
II УРБАНИСТИШКИ ПЛАНПВИ ЗА СЕЛП 
 Ппсле тпшка 3 се дпдаваат 3 (три) нпви тпшки кпи гласат 

4 Гплемп Кпоари 80,50ха 

5 Малп Кпоари 78,00 ха 

6 Берпвци 40,80ха  
 

 

,,В” ЛПКАЛНА УРБАНИСТИШКА ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА ппсле тпчка 9 се дпдава нпва тпчка 10 (десет)  
кпја гласи  

10. Лпкална урбанистишка планска дпкументација за кпмплекс за групнп дпмуваое-А3 на КП1045, 
КП1046 и КП1047 вп  КО Берпвци 
Овпј ЛУПД е измена на измената пд 04.05.2018 гпдина ппд реден брпј ,,В,, тпшка 3, измената е вп класа на 
намена, наместп В2 да биде А3. 

,,Г,, ПРПЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ппсле тпчка 7 се дпдаваат 7 (седум) нпви тпчки  кпи гласат:  
 

8. Прпект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба 10(20)кв кабелски впд пд ТС 10/0,4кв 
Кпрзп,КЕЦ Прилеп 

9. Прпект за инфраструктура за изградба на пристапен пат  вп КО Берпвци на делпви пд КП1032,1029 
и 1140 

10. Прпект за инфраструктурна градба за израбптка на прпектна дпкументација за изведба на нпва ТС 
10(20)/0,4 кв сп СН кабелски приклушпк и НН кабелска мрежа на лпкалитет Градина Прилеп 

11. Прпект за Инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: Нпв 0.4 kV кабелски извпд пд ТС 
„Обнпва“ 10/0.4 kV пп КП бр.8503/7, бр.24004/1 и бр.1174 и ппставуваое на два кабелски развпдни прмари и 
еден мерен развпден прмар на КП бр.24004/1 и бр.1174; КО Прилеп – Опщтина Прилеп 

12. Прпект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: Нпв 0.4 kVкабелски извпд пд ТС 
„Нат - Ел“ 10/0.4 kV пп КП бр.1804/1 и ппкрај регипналнипт пат Р-1303,Прилеп - Македпнски Брпд (КП 
бр.4614), ппставуваое на кабелски развпден прмар и меренразвпден прмар на КП бр.4614; КО Варпщ – 
Опщтина Прилеп 

13.  Прпект за Инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: Ппставуваое на развпдени и 
мерни прмари за електришнаенергија и нискпнаппнски кабли на КП бр.24174/1, бр.24205 и бр.23556/1 вп м.в. 
Крбла (КО Прилеп) – Опщтина Прилеп 

14. Прпект за 10(20) kV кабелски приклушен впд и ТС 10(20)/0,4 kV вп КО Старп Лагпвп – Опщтина 
Прилеп 

15. Прпект за инфра структура – велпсипедска патека сп ппшетпк пд „Маркпва шещма“ дп пристапнипт 
пат за селп Присад. 

,,Д,, АРХИТЕКТПНСКП УРБАНИСТИШКИ ПРПЕКТ ппсле тпчката 4 се дпдаваат три (три) нпви тпчки  кпи гласат: 
 
 5.Архитектпнскп урбанистишки прпект за ГП2, УАЕ10, , дел пд УБ10, ООУ Кире Гаврилпски - Јане, КО 
Прилеп, Опщтина Прилеп 
 6. Архитектпнскп урбанистишки прпект АУП за ГП бр.1.1, пп ДУП за УЕ 1 и 2, дел пд УБ 1.4 и 2.4, 
лпкалитет Тпшила, ООУ Блаже Кпнески – Прилеп 
            7. Архитектпнскп урбанистишки прпект за  прпмена  на  граници  на  ГП  пд     ДУП     за       УАЕ 8-дел,        измени  и  
дппплнуваоа, сп   намена А1-станбена куќа на КП 18948, КО Прилеп, Опщтина Прилеп. 
 
 

3. Финансираое  
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За финансираое израбптка на  урбанистишките планпви пд прпграмата ќе се пбезбедат средства пд 
Бучетпт на Опщтина Прилеп за 2018г и пд страна на заинтересирани правни и физишки лица шиищтп 
прпграмски бараоа и ппдрашја на интерес се прифатливи за ппщтината. 

 
Завршни пдредби 

Оваа прпграма влегува влегува вп сила, псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник на 
Опщтина Прилеп’’. 
  
 
                Брпј  09-3151/17                                                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
             30.08.2018  гпдина                                                                 на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  дпнесе: 
 

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПРПГРАМАТА ЗА ИЗМЕНУВАОЕ И ДПППЛНУВАОЕ 
 НА ПРПГРАМАТА ЗА УРЕДУВАОЕ НА  ГРАДЕЖНП ЗЕМЈИЩТЕТП НА  

ППДРАШЈЕТП НА ППЩТИНА ПРИЛЕП ЗА  2018 ГПДИНА 
 
 

 1 . Прпграмата за изменуваое и дппплнуваое на Прпграмата за уредуваое на  градежнп земјищтетп на 
ппдрашјетп на Опщтина Прилеп за  2018 гпдина, се пбјавува  вп “Службен гласник на Опщтина Прилеп”. 

 
 
 

Брпј 08 – 3153/17                                                                                                 ГРАДОНАШАЛНИК 
30.08.2018 гпдина                                                                                                  на Опщтина Прилеп 
    П р и л е п                                                                                                           Илија Јпванпски 
 

 
  

Врз пснпва на шлен 95 пд Закпнпт за градежнп земјищте(,,Сл. весник на РМ,, бр. 15/15,44/15, 98/15 и 193/15, 

30/16 , 31/16, 142/16 и 190/16 ), шл. 36, с.1, т. 3 пд Закпнпт за лпкалната сампуправа (,,Сл.весник на РМ,, 5/02) 

и шл. 26. т.8 пд Статутпт на ппщтина Прилеп (,,Сл.гласник на ппщтина Прилеп,,бр.6/03,4/05 и 10/08), a вп врска 

сп ребаланспт на бучетпт на Опщтина Прилеп дпнесен на 4 .07. 2018 гпдина  ,  Спветпт на ппщтина Прилеп на 

седницата пдржана на ден 30.08.2018 гпдина, дпнесе: 

П  Р П Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАОЕ И ДПППЛНУВАОЕ НА ПРПГРАМАТА ЗА УРЕДУВАОЕ НА  ГРАДЕЖНП ЗЕМЈИЩТЕТП НА 

ППДРАШЈЕТП НА ППЩТИНА ПРИЛЕП ЗА  2018 ГПДИНА 

 

           

 

Прпграмата за уредуваое на градежнп земјищте на ппдрашјетп на Опщтина Прилеп за 2018 гпд  вп 

расхпднипт дел се менува  и надппплнува  и тпа: 

 

 

ВП  РАСХПДЕН ДЕЛ НА ПРПГРАМАТА се дпдаваат нпви пптпрпграми, а се вршат измени и вп ппстпјните 

прпграми, на следнипв начин:  

Пред F10 ПРПГРАМАТА  се дпдаваaт  две нпви прпграми и тпа :  
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ЕАП – КАПИТАЛНИ ТРПЩПЦИ НА ППЩТИНАТА 

Израбптка на   прпекти за виспкпградба и други прпекти  и ревизии 

 - Оснпвен прпект за сппртска сала вп ООУ ,,Блаже Кпнески“. 

 -Оснпвен прпект за сппртска сала вп ООУ  ,,Кире Гаврилпски“. 

 - Оснпвен прпект за сппртска сала вп с.Канатларци. 

 - Оснпвен прпект за рекпнструкција на пбјект-Дневен центар за церебрална парализа . 

 - Оснпвен прпект за рекпнструкција на гимназија ,, Мирше Ацев“. 

  

 - Идејнп рещение за уредуваое на решнп кпритп – кпнкурс.       

         - Идејнп рещение за Театар - кпнкурс                 

        - Гепмеханишки елабпрати             

                                                                                                                                               4 000 000, 00 ден.  

        Вкупнп 4.000.000,00 ден 

И 

 

ГДП ПРПЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНПСТ 

 

- Ппдгптвуваое на прпекти, вклушувајќи дизајн на капацитети вп енергетиката 

(Прпектна дпкументација за гасификација на град Прилеп)    6 000 000,пп ден. 

 

        Вкупнп ГДП         6.000.000,00 ден 

 

 

Прпграма F10  УРБАНИСТИШКП  ПЛАНИРАОЕ И  УРЕДУВАОЕ  НА  ПРПСТПРПТ     се менува и гласи:     

                                        

1. Израбптка на урбанистички планпви, урбанистичкп-  планска дпкументација  и урбанистичкп прпектна 

дпкументација  :                        

- Детални урбанистишки планпви: за шетврт 2 УБ 2.2, шетврт 3 УБ 3.13,  

шетврт 12 УБ 12.4.                                                                                                                           1 015 000, 00 ден. 

-Урбанистишки план за селп: Селце, Плетвар,Малп Кпоари, 

 Гплемп Кпоари , Берпвци.                                                                                                        3 671 000, 00 ден. 

 -ЛУПД за сппртскп-рекреативна зпна  (вещташкп езерп Прилеп)                   150 000, 00 ден. 

 -Архитектпнскп урбанистишки прпект:  АУП за ГП 1.1 вп УБ 16.2 УМ 1  

(градски стадипн);  АУП за ГП бр.1.1 вп ДУП за УЕ 1 и 2, УБ 1.4 и 2.4  

(ООУ Блаже Кпнески); АУП за ГП бр.2  УЕ 10 дел, УБ 10 

(ООУ Кире Гаврилпски)                                

                                                                                                                                                             360 000, 00 ден. 

 

      2.  Израбптка на прпекти за инфраструктура  се менува и гласи                              1.105.000,пп ден.                                                                                        

 -Индустриска зпна вп УЕ 1.02,.1.04 и 1.05 (Варпщ-Тпшила),                               

         - Индустриска зпна Прилеп-2  УЕ 8.02 (Стпшнп Пазарищте)   

          - Индустриска зпна Прилеп-4-(Шетврт 10 блпк 10.3)                                                                                                                      

- Лпкален пат Оревпец- Крстец. 

 - Велпсипедска патека (Маркпва шещма-Присад)                                                      

   

      Тпшка 3 вп целпст се брище  

 

Тпчка 4 вп целпст се брише  

          

Тпчка   5 станува тпчка 3 се менува и гласи -  Израбптка на ревизии на урбанистички планпви, 

 урбанистичкп-  планска дпкументација  и урбанистичкп прпектна 
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 дпкументација  .                                                                                                                    682 000, 00 ден. 

                                                                       

Тпчка  6.  Станува тпчка 4 се менува и гласи -  Израбптка на дпкументација  за живптната средина - 

елабпрати и   студии за пценка  на влијаније  врз живптната средина    ............   150. 000, 00 ден. 

 

Тпчка   7 станува тпчка  5  се менува и гласи -  Израбптка на ажурирани гепдетски ппдлпги ,   

    гепдетски елабпрати за ппсебна намена и други пптреби  ( извпди ,скици . имптни листпви и други)                                                                                                                                          

2.367. 000, 00 ден.  

 

              Вкупнп   F10      9 500.000 ден 

    

 

              

Прпграма   J00  Пдржуваое на урбана ппрема, се менува и гласи  

      Одржуваое на  јавни ппврщини и урбана ппрема, 

       (Огради,клупи, канделабри, кпрпи  за птпад и другп)                     2.200.000,пп ден.  

       Вкупнп  Ј00             2.200.000 ,00 ден                         

 

Прпграма   ЈЗ0   ЈАВНП  ПСВЕТЛУВАОЕ се менува и гласи 

1. Пптрпщена електришна енергија                                                                                20.900.000,пп ден. 

2. Ситен инвентар,алат и др. материјали за пдржуваое                                          7.100.000,пп ден.   

3. Ппправки и пдржуваое на ппремата                                                                         4.900.000,пп ден.    

                               Вкупнп  ЈЗ0                   32.000.000,пп ден.    

 

 

Прпграма Ј40 – ЈАВНА ШИСТПТА   се дпдава и гласи  

- Одржуваое на други зелени ппврщини                     12.900.000,пп ден.  

      

       Вкупнп    Ј40           12.900.000.,00 ден 

 

ПРПГРАМА Ј6 – НЕ СЕ МЕНУВА 

 

 

. 

 

Прпграма Ј7 -  Ј7П ПДРЖУВАОЕ И КПРИСТЕОЕ НА ПАРКПВИ И ЗЕЛЕНИЛП  се дпдава и гласи  

- Ппправка и текпвнп пдржуваое (садеое нпви дрва)                   500.000,пп ден.  

- Субвенции за ЈП Кпмуналец                                   40 000.000,пп ден.  

 

        Вкупнп  Ј7             40.500.000,00 ден 

 

Прпграма  Ј80  ДРУГИ  КПМУНАЛНИ УСЛУГИ, се менува  и гласи : 

 

1. Шистеое на решни кприта и канали                                                        6.500.000,пп ден. 

2. Рущеое на пбјекти и  дислпцираое на ппстпешка инфраструктура                       500.000,пп ден. 

 

                                Вкупнп Ј80               7.000.000,пп ден. 
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Прпграма  ЈА0   ИЗГРАДБА НА ЈАВНП ПСВЕТЛУВАОЕ вп ппттпшка 2 ,, Изградба на пбјекти вп енергетиката – 

јавнп псветлуваое, тпшката пп збпрпт ,,Градина,, се заменувва сп запирка и се дпдаваат збпрпвите ,, 

реализација (изградба) на нпва трафпстаница вп населба Тризла, местп виканп ,,Три багреми,, и се сменува 

сумата 

          Вкупнп        7.155.000,пп ден. 

 

                           Вкупнп ЈА0     8.955.000,пп ден. 

  

JD0    ИЗГРАДБА, РЕКПНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА УЛИЦИ И  ППЩТИНСКИ ПАТИЩТА  се менува и 
гласи  

JD0        1.1.*Технишка дпкументација (ппдгптвуваое прпекти и  ревизија) 
 
ул.,,Кеј 1-ви Мај,,; ул. ,,Нпвппрпектирана-кеј вп УЕ20.УБ20.03;  ул. Кеј 9ти Септември,,; булевар ,,Гпце Делшев,,; 
ул. ,,Трајкп Никплпски,,; мпстпви над градска река на улица ,,Трајкп Никплпски,, и на улица ,,Ппбеда,,;  ул. 
,,Андпн Слабејкп,,; улици вп инд. зпна ,,Прилеп2,,; ул. ,,Целе Маврпски,,;ул.,,Бпца Иванпска,,.ул,,Пиринска ,,-
крак,. ул. ,,Александар Македпнски,, ул. ,,Мице Kпзар,,; ул. ,,Јпска Jпрданпски,,; ул. ,,Бранкп 
Секулпски,,ул.,,Трајкп Тарцан,, ул.,,Гпга Димитрипски,, ул. ,,Леце Кптески,,; ул. ,,Орде Шппела,,; Улица 
,,Динара, Аце Мршески, Славеј планина, Индустриска улица вп УАЕ19, дел УБ 19/8, Цане Кузманпски,, и други 
улици вп градпт и  населени места, ппщтински пат дп н.м. Марул; сппбраќајни прпекти за режим на 
сппбраќај. 
                Вкупнп:           5.000.000,пп ден.   

 

 1.2.* Одржуваое, рехабилитација и  адаптација  на улици и патищта     
 

 Тамппнираое на улици и патищта, затвпраое на ударни дупки, трптпари и пещашки патеки и 

др, рехабилитација на улиците: ,,Мице Кпзар, Јпска Јпрданпски, Бранкп Секулпски-Белата, Трајкп Тарцан 

,Андпн Слабејкп, Браќа Нунески, Ладп Лапецпт, Пиринска, Февруарски ппхпд, Наум Наумпски, Ристе 

Секиршанец и Вера Циривири,, 

                                                                 Вкупнп:        40.000.000,пп ден. 
 
              1.3.* Надпмест за пдземен импт 
 
Ул.,,Кеј 1-ви Мај,,; ул.,,Гпце Делшев,,-крак; Ул. ,,Ппбеда,,; ул. ,,Нпвппрпектирана-кеј вп УЕ20.УБ20.03;         
ул.,,Бпца Иванпска,, Ул. ,,Нпвппрпектирана-1,, вп УЕ 1и2, дел пд УБ 1.4и2.4; Ул.,,Стеван Забршанец,,; Ул.,,Цане 
Илиески,,-крак; ул.,,Орде Тутески,,-крак (КП бр.14712-дел);ул.,,Јпска Јпрданпски,,кп бр.............. ул. вп н.м. 
Гплемп Кпоари; Ул.,,Браќа Миладинпвци,,; Ул.,,Велкп Јанкулпси-Старипт,,-дел ; ул,,Кеј 9 септември,,-крак 
(кп.бр.17961-дел) ; ул.,,Пиринска,,-крак, ул.ПР11-дел вп УЕ6-УБ 6.01 и др.            
                    Вкупнп:      6.000.000,пп ден. 
 
                                                       Вкупнп ЈД0    51.000.000,пп ден. 

 

Прпграма JD А       1.* Изградба, рекпнструкција и рехабилитација на улици и патишта се менува и гласи: 
 

Ул. вп инд. зпна ,,Прилеп1,,-500м; Улица,,Кеј 1-ви Мај,,-1000м; Ул.,,Трајкп Никплпски,,-400м; Улица 

,,Кеј ,,9-ти Септември,,-300м;  Ул.,,Ппбеда,,-100м; Ул. ,,Славеј планина,, - 300м; ул. ,,Нпжпт,,-500м;ул.,,Бпца 

Иванпска,,.-100м. Ул. ,,Кирп Базеркпски,,-200м;ул.,,Крущевска Република,, 100м. Ул.,,Блаже Иванпски,,-250м; 

ул.,,Цане Кпоарец,,-100, Ул.,,Кпрдун-150м; Ул. ,,Архимедпва,,-крак-150м; Ул.  нпвппрпектирана-кеј вп 

УЕ20.УБ20.03-300м; Ул.,,Александар Македпнски,,-500м; Ул. ,,Гпга Ацев Симпнпвски-200м;  ул.,,Дабнишки 

Завпј,,300м; Ул. ,,Кузман Јпсифпски,,-крак-100м;  Ул. ,,Булевар Гпце Делшев,,-600м; Ул.,,Гпга Димитрипски,,-

400м;ул. ,,Илп Пппадинец,,-200м;ул.,,Орде Шппела,,-100 м.; ул.,,Леце Кптески,,-300м.; ул.,,Целе Маврпски,,-
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300м; ул. вп Инд.зпна ,,Прилеп 2,,- 400 м;  ул. ,,Динара-200;,ул. Аце Мршески-200;, Индустриска улица вп 

УАЕ19, дел УБ 19/8-300;, Цане Кузманпски-300; и други улици вп градпт и  населени места . 

                                                                             (Развпјна прпграма)         Вкупнп JDА :     40.000.000,00ден. 

Прпграмата  JG0      ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВПДПСНАБДУВАОЕ, се менува сп тпа штп : 

- вп ппттпшка 3 ,, Елабпрати за хидрпгеплпщки испитуваоа сп цел изнапдаое нпви извприщта на впда,,  се 

дпдаваат се збпрпвите  ,,Вп селата: Гплемп Кпоари, Малп Кпоари, Тппплшани, Канатларци, Ерекпвци, 

Шипигпвп и Кадинп Селп,и се сменува сумата на средства     2 000.000,ден.                                            

   
                                                                   Вкупнп    JG0             3.800.000.00 ден. 

ПРПГРАМА  JIO   ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ПДВЕДУВАОЕ  И ПРПШИСТУВАОЕ НА ПТПАДНИ 

ВПДИ, се менува и гласи   

- изгптвуваое на прпктна дпкументација          1 

600.000,ден.        

- израбптка на ревизии на прпктна дпкументација             

200.000,ден. 

  Прпктна дпкументација              Вкупнп: 1 

800.000,ден. 

     

ПРПГРАМА   JIO   ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПБЈЕКТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЈА, се менува и 

гласи   

 4 000.000,ден.        

Вкупнп    JI0              5.800.000.00 ден. 

             

   ПРПГРАМА JLO   ИЗВЕДБА НА ПРПЕКТИ, се менува и гласи   

- вп наслпвпт пп збпрпт ,,прпекти,, се дпдаваат збпрпвите ,,други кпмунални услуги (капитални 

расхпди),,  

- се брищат збпрпвите ,,Пещашки мпстпви на Градска река и Дабнишки канал,, и на нивнп местп се 

пищуваат збпрпвите ,, Кпфинансираое на реализацијата на прпектпр за ,,Старата Прилепска 

шарщија,, и лпкалитетпт ,,Вещташкп езерп,,. 

- Се  сменува вкупната сума  

Вкупнп    JLO           6.000.000.00 ден. 

ПРЕПДНИ И ЗАВРЩНИ ПДРЕДБИ: 

1. За спрпведуваое на пваа Прпграма, надлежен е Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп. 

2. Прпграмата влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп Службен гласник на 

Опщтина Прилеп.             

             Брпј  09-3151/18                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
          30.08.2018  гпдина                  на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА  ЗА 
УТВРДУВАОЕ УСЛПВИ ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА 

УРБАНИСТИШКП ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
СП КПЈА ЌЕ СЕ ИЗВРЩИ ПРПЩИРУВАОЕ НА 

ПЛАНСКИПТ ППФАТ  И ВКЛППУВАОЕ НА 
БЕСПРАВНИПТ ПБЈЕКТ НА КП БР.262/1-КП 

БЕРПВЦИ, НА БАРАОЕ ПД БПГПЈПСКИ ХРИСТП 
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 1. Одлуката  за утврдуваое услпви за 
дпнесуваое на урбанистишкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврщи 
прпщируваое на планскипт ппфат  и 
вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.262/1-КО Берпвци, на бараое пд Бпгпјпски 
Христп, се пбјавува  вп “Службен гласник на 
Опщтина Прилеп”. 
 

 
Брпј 08 – 3153/18                                 ГРАДОНАШАЛНИК 
30.08.2018 гпдина                                  на Опщтина Прилеп 
    П р и л е п                                            Илија Јпванпски 
 
 

Врз пснпва на шлен 10 став 4, шлен 11 
став 1, шлен 13 пд Закпнпт за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) какп и 
шлен 2 пд Правилникпт за стандарди за 
вклппуваое на бесправни пбјекти вп 
урбанистишкп планска дпкументација 
("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 
162/2012) шлен 36 став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за 
лпкалната сампуправа ("Службен весник на 
РМ" бр. 5/02) и шлен 26 став 1 тпшка 46 пд 
Статутпт на Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Спветпт на Опщтина Прилеп на 
седницата пдржана на 30.08.2018 гпдина, 
дпнесе:  

П Д Л У К А 
за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврщи 
прпщируваое на планскипт ппфат  и 

вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.262/1-КО Берпвци, на бараое пд Бпгпјпски 

Христп 
шлен 1 

             Се утврдува дека се испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистишкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврщи 
прпщируваое на планскипт ппфат и 
вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.262/1-КО Берпвци. 

 
 

шлен 2 
  Одлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Опщтина Прилеп’’. 

  

 
             Брпј  09-3151/19                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
          30.08.2018  гпдина             на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА  ЗА 
УТВРДУВАОЕ УСЛПВИ ЗА ДПНЕСУВАОЕ 

НА УРБАНИСТИШКП ПЛАНСКА 
ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА ЌЕ СЕ ИЗВРЩИ 
ПРПЩИРУВАОЕ НА ПЛАНСКИПТ ППФАТ  И 

ВКЛППУВАОЕ НА БЕСПРАВНИПТ 
ПБЈЕКТ НА КП БР.3220-КП ПРЕПВЕЦ, НА 

БАРАОЕ ПД ВЕЦЕСКИ ЗПРАН 
 
 

 1. Одлуката  за утврдуваое услпви за 
дпнесуваое на урбанистишкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврщи 
прпщируваое на планскипт ппфат  и 
вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.3220-КО Орепвец, на бараое пд Вецески 
Зпран, се пбјавува  вп “Службен гласник на 
Опщтина Прилеп”. 
 
Брпј 08 – 3153/19                                 ГРАДОНАШАЛНИК 
30.08.2018 гпдина                                  на Опщтина Прилеп 
    П р и л е п                                            Илија Јпванпски 
 
 
 

Врз пснпва на шлен 10 став 4, шлен 11 
став 1, шлен 13 пд Закпнпт за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) какп и 
шлен 2 пд Правилникпт за стандарди за 
вклппуваое на бесправни пбјекти вп 
урбанистишкп планска дпкументација 
("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 
162/2012) шлен 36 став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за 
лпкалната сампуправа ("Службен весник на 
РМ" бр. 5/02) и шлен 26 став 1 тпшка 46 пд 
Статутпт на Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Спветпт на Опщтина Прилеп на 
седницата пдржана на 30.08.2018 гпдина, 
дпнесе:  

П Д Л У К А 
за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврщи 
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прпщируваое на планскипт ппфат  и 
вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 

бр.3220-КО Орепвец, на бараое пд Вецески 
Зпран 
шлен 1 

             Се утврдува дека се испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистишкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврщи 
прпщируваое на планскипт ппфат и 
вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.3220-КО Орепвец. 

шлен 2 
  Одлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Опщтина Прилеп’’. 
                     
             Брпј  09-3151/20                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
          30.08.2018  гпдина             на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 

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

УТВРДУВАОЕ УСЛПВИ ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА 
УРБАНИСТИШКП ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
СП КПЈА ЌЕ СЕ ИЗВРЩИ ПРПЩИРУВАОЕ НА 

ПЛАНСКИПТ ППФАТ И ВКЛППУВАОЕ НА 
БЕСПРАВНИПТ ПБЈЕКТ НА КП БР.4060/1-КП 
ВАРПЩ, НА БАРАОЕ ПД ГРАЩКПСКИ 

ЖИВКП 
 1 . Одлуката за утврдуваое услпви за 
дпнесуваое на урбанистишкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврщи 
прпщируваое на планскипт ппфат  и 
вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.4060/1-КО Варпщ, на бараое пд Гращкпски 
Живкп, се пбјавува  вп “Службен гласник на 
Опщтина Прилеп”. 
 
Брпј 08 – 3153/20                               ГРАДОНАШАЛНИК 
30.08.2018 гпдина                                  на Опщтина Прилеп 
    П р и л е п                                            Илија Јпванпски 
 
 
 

Врз пснпва на шлен 10 став 4, шлен 11 
став 1, шлен 13 пд Закпнпт за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) какп и 
шлен 2 пд Правилникпт за стандарди за 
вклппуваое на бесправни пбјекти вп 

урбанистишкп планска дпкументација 
("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 
162/2012) шлен 36 став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за 
лпкалната сампуправа ("Службен весник на 
РМ" бр. 5/02) и шлен 26 став 1 тпшка 46 пд 
Статутпт на Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Спветпт на Опщтина Прилеп на 
седницата пдржана на 30.08.2018 гпдина, 
дпнесе:  

П Д Л У К А 
за утврдуваое испплнети услпви за  

дпнесуваое на урбанистишкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврщи 
прпщируваое на планскипт ппфат  и 

вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.4060/1-КО Варпщ, на бараое пд Гращкпски 

Живкп 
 

шлен 1 
             Се утврдува дека се испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистишкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврщи 
прпщируваое на планскипт ппфат и 
вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.4060/1-КО Варпщ. 

шлен 2 
  Одлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Опщтина Прилеп’’. 
 
             Брпј  09-3151/21                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
          30.08.2018  гпдина             на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 
 

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

УТВРДУВАОЕ УСЛПВИ ЗА ДПНЕСУВАОЕ 
НА УРБАНИСТИШКП ПЛАНСКА 

ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА ЌЕ СЕ ИЗВРЩИ 
ПРПЩИРУВАОЕ НА ПЛАНСКИПТ ППФАТ  И 
ВКЛППУВАОЕ НА БЕСПРАВНИПТ ПБЈЕКТ НА 

КП БР.359-КП ПРИЛЕП, НА БАРАОЕ ПД 
ПЕТРЕСКИ БЕНИ 

 
 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 12 пд 30.08.2018 гпдина 

44 
 

 1. Одлуката  за утврдуваое услпви за 
дпнесуваое на урбанистишкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврщи 
прпщируваое на планскипт ппфат  и 
вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.359-КО Прилеп, на бараое пд Петрески 
Бени, се пбјавува  вп “Службен гласник на 
Опщтина Прилеп”. 
 
Брпј 08 – 3153/21                                      ГРАДОНАШАЛНИК 
30.08.2018 гпдина                                  на Опщтина Прилеп 
    П р и л е п                                                  Илија Јпванпски 
 
 

Врз пснпва на шлен 10 став 4, шлен 11 
став 1, шлен 13 пд Закпнпт за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) какп и 
шлен 2 пд Правилникпт за стандарди за 
вклппуваое на бесправни пбјекти вп 
урбанистишкп планска дпкументација 
("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 
162/2012) шлен 36 став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за 
лпкалната сампуправа ("Службен весник на 
РМ" бр. 5/02) и шлен 26 став 1 тпшка 46 пд 
Статутпт на Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Спветпт на Опщтина Прилеп на 
седницата пдржана на 30.08.2018 гпдина, 
дпнесе:  

П Д Л У К А 
за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврщи 
прпщируваое на планскипт ппфат  и 

вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.359-КО Прилеп, на бараое пд Петрески 

Бени 
шлен 1 

             Се утврдува дека се испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистишкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврщи 
прпщируваое на планскипт ппфат и 
вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.359-КО Прилеп. 

 
шлен 2 

  Одлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Опщтина Прилеп’’. 

  

             Брпј  09-3151/22                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
          30.08.2018  гпдина             на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА  ЗА 
УТВРДУВАОЕ УСЛПВИ ЗА ДПНЕСУВАОЕ  

НА УРБАНИСТИШКП ПЛАНСКА 
ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА ЌЕ СЕ ИЗВРЩИ  
ПРПЩИРУВАОЕ НА ПЛАНСКИПТ ППФАТ  И 

ВКЛППУВАОЕ НА БЕСПРАВНИПТ  
ПБЈЕКТ НА КП БР.381-КП БЕРПВЦИ, НА 

БАРАОЕ ПД СНЕЖАНА АЦЕСКА 
 
 

 1. Одлуката  за утврдуваое услпви за 
дпнесуваое на урбанистишкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврщи 
прпщируваое на планскипт ппфат  и 
вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.381-КО Берпвци, на бараое пд Снежана 
Ацеска, се пбјавува  вп “Службен гласник на 
Опщтина Прилеп”. 
 

 
Брпј 08 – 3153/22                                      ГРАДОНАШАЛНИК 
30.08.2018 гпдина                                  на Опщтина Прилеп 
    П р и л е п                                                  Илија Јпванпски 
 
 
 
 
 
 
 

Врз пснпва на шлен 10 став 4, шлен 11 
став 1, шлен 13 пд Закпнпт за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) какп и 
шлен 2 пд Правилникпт за стандарди за 
вклппуваое на бесправни пбјекти вп 
урбанистишкп планска дпкументација 
("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 
162/2012) шлен 36 став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за 
лпкалната сампуправа ("Службен весник на 
РМ" бр. 5/02) и шлен 26 став 1 тпшка 46 пд 
Статутпт на Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Спветпт на Опщтина Прилеп на 
седницата пдржана на 30.08.2018 гпдина, 
дпнесе:  
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П Д Л У К А 
за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврщи 
прпщируваое на планскипт ппфат  и 

вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.381-КО Берпвци, на бараое пд Снежана 

Ацеска 
 
 

шлен 1 
             Се утврдува дека се испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистишкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврщи 
прпщируваое на планскипт ппфат и 
вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.381-КО Берпвци. 

 
шлен 2 

  Одлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Опщтина Прилеп’’. 

   

             Брпј  09-3151/23                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
          30.08.2018  гпдина             на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 
 
 

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА  ЗА 
УТВРДУВАОЕ УСЛПВИ ЗА ДПНЕСУВАОЕ 

 НА УРБАНИСТИШКП ПЛАНСКА  
ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА ЌЕ СЕ ИЗВРЩИ  
ПРПЩИРУВАОЕ НА ПЛАНСКИПТ ППФАТ  И 

ВКЛППУВАОЕ НА БЕСПРАВНИПТ  ПБЈЕКТ НА 
КП БР.2363/1-КП ПРИЛЕП, НА БАРАОЕ ПД 

СТЕВАНПСКИ ДАРКП 
 
 

 1. Одлуката  за утврдуваое услпви за 
дпнесуваое на урбанистишкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврщи 
прпщируваое на планскипт ппфат  и 
вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.2363/1-КО Прилеп, на бараое пд 

Стеванпски Даркп, се пбјавува  вп “Службен 
гласник на Опщтина Прилеп”. 
 

 
Брпј 08 – 3153/23                                      ГРАДОНАШАЛНИК 
30.08.2018 гпдина                                  на Опщтина Прилеп 
    П р и л е п                                                  Илија Јпванпски 
 
 
 

Врз пснпва на шлен 10 став 4, шлен 11 
став 1, шлен 13 пд Закпнпт за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) какп и 
шлен 2 пд Правилникпт за стандарди за 
вклппуваое на бесправни пбјекти вп 
урбанистишкп планска дпкументација 
("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 
162/2012) шлен 36 став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за 
лпкалната сампуправа ("Службен весник на 
РМ" бр. 5/02) и шлен 26 став 1 тпшка 46 пд 
Статутпт на Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Спветпт на Опщтина Прилеп на 
седницата пдржана на 30.08.2018 гпдина, 
дпнесе:  

 

П Д Л У К А 
за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврщи 
прпщируваое на планскипт ппфат  и 

вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.2363/1-КО Прилеп, на бараое пд 

Стеванпски Даркп 
 
 
 
 
шлен 1 

             Се утврдува дека се испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистишкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврщи 
прпщируваое на планскипт ппфат и 
вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.2363/1-КО Прилеп. 

 
шлен 2 

  Одлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Опщтина Прилеп’’. 

   

             Брпј  09-3151/24                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
          30.08.2018  гпдина             на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 
ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА 

НА ПДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАОЕ  
ИСППЛНЕТИ УСЛПВИ ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА 

УРБАНИСТИШКП ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
СП КПЈА ЌЕ СЕ ИЗВРЩИ ПРПЩИРУВАОЕ НА 

ПЛАНСКИПТ ППФАТ И ВКЛППУВАОЕ НА 
БЕСПРАВНИПТ ПБЈЕКТ НА КП БР.2887/9-KO 
ПРИЛЕП,  НА БАРАОЕ ПД ЈПСКПСКИ БПРКА 

 
 
 

 1. Одлуката за измена на Одлуката за 
утврдуваое испплнети услпви за дпнесуваое 
на урбанистишкп планска дпкументација сп кпја 
ќе се изврщи прпщируваое на планскипт ппфат 
и вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.2887/9-KO Прилеп, на бараое пд Јпскпски 
Бпрка, се пбјавува  вп “Службен гласник на 
Опщтина Прилеп”. 
 
 

 
Брпј 08 – 3153/24                                      ГРАДОНАШАЛНИК 
30.08.2018 гпдина                                  на Опщтина Прилеп 
    П р и л е п                                                  Илија Јпванпски 
     
 
 
 

Врз пснпва на шлен 10 став 4, шлен 11 
став 1, шлен 13 пд Закпнпт за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) какп и 
шлен 2 пд Правилникпт за стандарди за 
вклппуваое на бесправни пбјекти вп 
урбанистишкп планска дпкументација 
("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 
162/2012) шлен 36 став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за 
лпкалната сампуправа ("Службен весник на 
РМ" бр. 5/02) и шлен 26 став 1 тпшка 46 пд 
Статутпт на Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Спветпт на Опщтина Прилеп на 
седницата пдржана на 30.08.2018 гпдина, 
дпнесе:  

 

П Д Л У К А 
измена на Одлуката за утврдуваое испплнети 

услпви за дпнесуваое на урбанистишкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврщи 
прпщируваое на планскипт ппфат и 

вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.2887/9-KO Прилеп, на бараое пд Јпскпски 

Бпрка 
 
 

шлен 1 
Вп Одлуката за утврдуваое испплнети 

услпви за дпнесуваое на урбанистишкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврщи 
прпщируваое на планскипт ппфат и 
вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.2887/9-KO Прилеп, на бараое пд Јпскпски 
Бпрка, бр.09-1667/17 пд 04.05.2018 гпдина се 
врщи измена вп наслпвпт на истата, така щтп 
збпрпвите ,,на бараое пд Јпскпски Бпрка,, се 
заменуваат сп збпрпвите ,,на бараое пд 
Јпскпски Гпце,,. 

 
шлен 2 

  Одлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Опщтина Прилеп’’. 

   

   

             Брпј  09-3151/25                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
          30.08.2018  гпдина             на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 
 

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА 
НА ПДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАОЕ ИСППЛНЕТИ 

УСЛПВИ ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА УРБАНИСТИШКП 
ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА ЌЕ СЕ 
ИЗВРЩИ ПРПЩИРУВАОЕ НА ПЛАНСКИПТ 

ППФАТ  И ВКЛППУВАОЕ НА БЕСПРАВНИПТ 
ПБЈЕКТ НА КП БР.579 И 618 КП ДРЕН, НА 
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БАРАОЕ ПД ДИМЕСКИ ДАРКП И ПАЈМАКПСКИ 
ПЕТАР 

 
 

 1 . Одлуката за измена на Одлуката за 
утврдуваое испплнети услпви за дпнесуваое 
на урбанистишкп планска дпкументација сп кпја 
ќе се изврщи прпщируваое на планскипт ппфат  
и вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.579 и 618 КО Дрен, на бараое пд Димески 
Даркп и Пајмакпски Петар, се пбјавува  вп 
“Службен гласник на Опщтина Прилеп”. 
 

 
Брпј 08 – 3153/25                                      ГРАДОНАШАЛНИК 
30.08.2018 гпдина                                  на Опщтина Прилеп 
    П р и л е п                                                  Илија Јпванпски 
     
 
 

Врз пснпва на шлен 10 став 4, шлен 11 
став 1, шлен 13 пд Закпнпт за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) какп и 
шлен 2 пд Правилникпт за стандарди за 
вклппуваое на бесправни пбјекти вп 
урбанистишкп планска дпкументација 
("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 
162/2012) шлен 36 став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за 
лпкалната сампуправа ("Службен весник на 
РМ" бр. 5/02) и шлен 26 став 1 тпшка 46 пд 
Статутпт на Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Спветпт на Опщтина Прилеп на 
седницата пдржана на 30.08.2018 гпдина, 
дпнесе:  

 

 

П Д Л У К А 
за измена на Одлуката за утврдуваое 
испплнети услпви за дпнесуваое на 

урбанистишкп планска дпкументација сп кпја ќе 
се изврщи прпщируваое на планскипт ппфат  и 

вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.579 и 618 КО Дрен, на бараое пд Димески 

Даркп и Пајмакпски Петар 
 

шлен 1 
            Вп Одлуката за утврдуваое испплнети 
услпви за дпнесуваое на урбанистишкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврщи 
прпщируваое на планскипт ппфат  и 
вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.579 и 618 КО Дрен, на бараое пд Димески 
Даркп и Пајмакпски Петар, бр.09-2514/6 пд 

04.07.2018 гпдина се врщи измена вп истата, 
така щтп збпрпвите ,, КП бр.579,, се заменуваат 
сп збпрпвите ,, КП бр.597,,. 

 
шлен 2 

  Одлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Опщтина Прилеп’’. 

    

             Брпј  09-3151/26                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
          30.08.2018  гпдина             на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 
 

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

УСВПЈУВАОЕ НА ГПДИЩНИТЕ СМЕТКИ НА ППУ 
“ГПЦЕ ДЕЛШЕВ” –ПРИЛЕП, ЗА 2017 ГПДИНА 

 
 

 1 . Одлуката  за усвпјуваое на гпдищните 
сметки на ООУ “Гпце Делшев” –Прилеп, за 2017 
гпдина,се пбјавува  вп “Службен гласник на 
Опщтина Прилеп”. 

 
Брпј 08 – 3153/26                                      ГРАДОНАШАЛНИК 
30.08.2018 гпдина                                  на Опщтина 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), а вп врска сп шлен 
126 став 1 алинеа 6 пд Закпнпт за пснпвнптп 
пбразпвание (’’Службен весник на Република 
Македпнија“ 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 шлен 26 став 1 
тпшка 32 пд Статутпт на Опщтина Прилеп 
("Службен гласник на Опщтина Прилеп" бр. 
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Спветпт на 
Опщтина Прилеп на седницата, пдржана на 
30.08.2018 гпдина,  дпнесе: 
 
 

ПДЛУКА 
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за усвпјуваое на гпдищните сметки на 
ООУ "Гпце Делшев" -Прилеп, за 2017 гпдина 

 
 

шлен 1 
               Се усвпјуваат гпдищните сметки на ООУ 
"Гпце Делшев" -Прилеп, за 2017 гпдина. 
 

шлен 2 
 Одлуката да се дпстави дп ООУ "Гпце 

Делшев" -Прилеп, Градпнашалникпт и архивата 
на Опщтина Прилеп. 

 
шлен 3 

Одлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Опщтина Прилеп’’. 
 
 
             Брпј  09-3151/27                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
          30.08.2018  гпдина             на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА РЕЩЕНИЕТП  ЗА 
РАЗРЕЩУВАОЕ И ИМЕНУВАОЕ 

НА ШЛЕН ВП НАДЗПРНИПТ ПДБПР НА ЈКП 
,,ПАЗРИ’’ - ПРИЛЕП 

 
 
 

 1 . Рещениетп  за разрещуваое и именуваое 
на шлен вп Надзпрнипт пдбпр на ЈКП ,,Пазри’ - 
Прилеп,  се пбјавува  вп “Службен гласник на 
Опщтина Прилеп”. 
 

 
Брпј 08 – 3153/27                                      ГРАДОНАШАЛНИК 
30.08.2018 гпдина                                  на Опщтина Прилеп 
    П р и л е п                                                  Илија Јпванпски 

 
 
 
 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 5 пд 
Закпнпт за лпкална сампуправа (“Службен 
весник на РМ”бр.5/2002), шлен 17 пд Закпнпт за 
јавните претпријатија  (“Сл.весник на РМ” 
бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 
138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016 ), шлен 26 
став 1 тпшка 29 пд Статутпт на Опщтина Прилеп 
(Службен гласник на Опщтина Прилеп 
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008 ) Спветпт на 
Опщтина Прилеп на седницата пдржана на 
30.08.2018 гпдина, дпнесе: 

 
  

Р Е Щ Е Н И Е 
за разрещуваое и именуваое на шлен вп 
Надзпрнипт пдбпр на ЈКП,,Пазри’’Прилеп 

 
 

            1.Сп пва Рещение се разрещува 
Александар Секулпски пд шлен вп Надзпрнипт 
пдбпр на ЈКП,,Пазари’’Прилеп врз пснпв на 
негпва нептппвиклива пставка бр.09-2665/1 пд 
19.07.2018 гпдина. 
            2.Се именува Марина Дпрдипска Јпвшеска 
и мандатпт на именуваната трае дп истекпт на 
мандатпт на именуваните шленпви на НО на 
ЈКП,,Пазари’’Прилеп спгласнп рещение бр.35 – 
2484/6 пд 14.12.2017. 
            3.Рещениетп да се дпстави дп 
разрещенипт и именуваната, ЈКП 
,,Пазари’’Прилеп, Градпнашалникпт и архивата 
на Опщтина Прилеп. 
           4.Ова Рещение влегува вп сила псмипт 
ден пд денпт на пбјавуваоетп  вп “Службен 
гласник на Опщтина Прилеп”. 
 
 
 
             Брпј  09-3151/28                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
          30.08.2018  гпдина             на Спвет на Опщтина Прилеп       
                    П р и л е п                               Миле Талевски 

 
 
 

АКТИ ПД ГРАДПНАШАЛНИК 
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