
 
 

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

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

ИЗМЕНУВАОЕ И ДПППЛНУВАОЕ НА 
СТАТУТПТ НА ППШТИНА ПРИЛЕП 

 
 1.Статутпт за изменуваое и дппплнуваое 

на Статутпт на Ппщтина Прилеп, се пбјавува вп 
“Службен гласник на Ппщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-1699/1  ГРАДПНАЧАЛНИК 
22.05.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 1 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002), Спветпт на Ппщтина 
Прилеп на седницата пдржана на 22.05.2019 
гпдина, дпнесе: 

 
С   Т   А   Т   У   Т 

за изменуваое и дппплнуваое на Статутпт на 
Ппштина Прилеп 

 
Член 1 

Вп Статутпт на Ппщтина Прилеп 
(“Службен гласник на Ппщтина Прилеп” бр. 
6/2003, 4/2005, 11/2008) збпрпвите „Република 
Македпнија" се заменуваат сп збпрпвите 
„Република Северна Македпнија". 

 
 

Член 2 
 Член 4 се менува и гласи: 
 ’’Седищтетп на Ппщтината е вп Прилеп, 
ул.”Прилепски бранители” бр. 1’’. 
 
 

Член 3 
Вп шлен 28 веднащ ппсле став 5,, 

Прпписите пд ставпт 1 на пвпј шлен влегуваат вп 
сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп, 
дпкплку сп Статутпт не е ппределенп ппинаку,, 
се дпдава нпв став 6 кпј гласи: 

"Пп исклушпк, ппради итнпст прпписите 
пд ставпт 1 на пвпј шлен мпже да влегуваат вп 
сила пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп”. За пправданпста 
на итнпста пд ставпт 6 на пвпј шлен пдлушува 
Спветпт сп мнпзинствп гласпви пд вкупнипт 
брпј шленпви на Спветпт".  

 
   

Член 4 
Пвпј Статут влегува вп сила псмипт ден 

пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј.09-1697/2  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ППШТИНА ПРИЛЕП 

Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп – Излегува пп пптреба 

22 Мај 2019 гпдина 
Службен гласник брпј 9 

Пвпј примерпк шини 50 ден. 
Гпдищна претплата 2.000 ден. 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 
КПФИНАНСИРАОЕ НА ПРПГРАМА ЗА 

РАБПТНП АНГАЖИРАОЕ-ЈАВНИ РАБПТИ 
 
 

 1. Пдлуката за кпфинансираое на 
Прпграма за рабптнп ангажираое-Јавни рабпти, 
се пбјавува вп “Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-1699/2  ГРАДПНАЧАЛНИК 
22.05.2019 гпдина  на Ппщтина 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 Р.М.” бр.5/02), и шлен 26 став 1 тпшка 
33 пд Статутпт на Ппщтина Прилеп („Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп” бр6/2003 и 4/2005 
и 11/2008 гпдина), Спветпт на Ппщтина Прилеп  
на 27 седницата пдржана на 22.05.2019  гпдина, 
дпнесе 
 

П Д Л У К А 
за кпфинансираое на Прпграма за рабптнп 

ангажираое- Јавни рабпти 
 
 

Член 1 
Сп пваа Пдлука се дава спгласнпст 

Ппщтина Прилеп да ушествува сп 
кпфинансираое на Прпграма за рабптнп 
ангажираое- Јавни рабпти вп максимален 
изнпс пд 28.160,00 денари. 

 
Член 2 

                 Ппщтина Прилеп за реализација на 
прпектпт ќе  кпфинансира финансиски средства 
вп максимален изнпс дп 28.160,00 денари, а 
средствата се пбезбедени вп Бучетпт на 
ппщтината за 2019 гпдина.  
 
 

 

Член 3 
Прпграма за рабптнп ангажираое- 

Јавни рабпти преку рабптнипт клуб на 
Агенцијата за врабптуваое- Центар за 
врабптуваое Прилеп се ппднесува дп 
Агенцијата за врабптуваое на Република 
Северна Македпнија за ангажираое  на 
неврабптени лица сп ниски квалификации вп 
прпекти пд инфраструктурен карактер и 
защтита на живптна средина за 2019 гпдина. 
 

Член 4 
Пваа Пдлука влегува вп сила псмипт 

ден пд денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј.09-1697/3  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 

 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 
КПФИНАНСИРАОЕ НА ПРПЕКТПТ 

‘‘ППДПБРУВАОЕ НА ЗАШТИТАТА НА 
ЖИВПТНАТА СРЕДИНА ВП ППР ПРЕКУ 

ИСКПРИСТУВАОЕ НА ПБНПВЛИВИ ИЗВПРИ 
НА ЕНЕРГИЈА‘‘ 

 
 

 1. Пдлуката за кпфинансираое на 
прпектпт ‘‘Ппдпбруваое на защтитата на 
живптната средина вп ППР преку искпристуваое 
на пбнпвливи извпри на енергија‘‘, се пбјавува 
вп “Службен гласник на Ппщтина Прилеп”. 

 
 

 
Брпј 08-1699/3  ГРАДПНАЧАЛНИК 

22.05.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 
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Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 10 
пд Закпнпт за лпкалната сампуправа („Службен 
весник на Р.М.” бр.5/02), и шлен 26 став 1 тпшка 
33 пд Статутпт на Ппщтина Прилеп („Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп” бр6/2003 и 
4/2005 и 11/2008 гпдина), Спветпт на Ппщтина 
Прилеп на 27 седницата пдржана на 22.05.2019  
гпдина, дпнесе: 
 
 

П Д Л У К А 
за кпфинансираое на прпектпт 

‘‘Ппдпбруваое на заштитата на живптната 
средина вп ППР преку искпристуваое на 

пбнпвливи извпри на енергија‘‘ 
 
 

Член 1 
        Сп пваа Пдлука се дава спгласнпст 

Ппщтина Прилеп да ушествува сп 
кпфинансираое на прпектпт ‘‘Ппдпбруваое на 
защтитата на живптната средина вп ППР преку 
искпристуваое на пбнпвливи извпри на 
енергија‘‘ вп максимален изнпс пд 149.707,00 
денари. 
 

Член 2 
                 Ппщтина Прилеп за реализација на 
прпектпт ќе  кпфинансирафинансиски средства 
вп максимален изнпс дп 149.707,00 денари, а 
средствата се пбезбедени вп Бучетпт на 
ппщтината за 2019 гпдина.  
 

Член 3 
Прпектпт преку Центарпт за развпј на 
пелагпнискипт плански регипн се ппднесува дп 
Бирптп за регипнален развпј за кпристеое на 
средства за финансираое на прпекти за развпј 
на планските регипни пд Прпграмата за 
Рамнпмерен регипнален развпј вп 2019 гпдина. 
 

Член 4 
Пваа Пдлука влегува вп сила псмипт ден пд 
денпт на пбјавуваоетп вп „Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј.09-1697/4  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 

 
 

                            
 

 
 

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

 
 

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

УСВПЈУВАОЕ НА ИЗВЕШТАЈПТ-
ИНФПРМАЦИЈАТА ЗА БЕЗБЕДНПСНАТА 

СПСТПЈБА НА ППДРАЧЈЕТП НА ПС ПД ППШТА 
НАДЛЕЖНПСТ-ПРИЛЕП, ВП ТЕКПТ НА ВТПРПТП 

ППЛУГПДИЕ ПД 2018 ГПДИНА 
 
 

 1.Пдлуката за усвпјуваое на Извещтајпт-
Инфпрмацијата за безбеднпсната спстпјба на 
ппдрашјетп на ПС пд Ппщта надлежнпст-Прилеп, 
вп текпт на втпрптп пплугпдие пд 2018 гпдина, 
се пбјавува вп “Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-1699/4  ГРАДПНАЧАЛНИК 
22.05.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 

 
Врз пснпва на шлен 36 став 1, тпшка 13 

в.в. тпшка 15 пд Закпнпт за лпкалната 
сампуправа ("Службен весник на Република 
Македпнија" бр. 5/2002), шлен 25 пд Закпнпт за 
пплицијата ("Службен весник на Република 
Македпнија" бр.114/06, бр.6/09, бр.145/12, 
бр.41/14, бр.33/15) и шлен 26 став 1 тпшка 36 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008), Спветпт на Ппщтина Прилеп на 
седницата, пдржана на ден 22.05.2019 гпдина, 
дпнесе: 
 

ПДЛУКА 
за усвпјуваое на Извещтајпт-Инфпрмацијата за 
безбеднпсната спстпјба на ппдрашјетп на ПС пд 
Ппщта надлежнпст-Прилеп, вп текпт на втпрптп 

пплугпдие пд 2018 гпдина 
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шлен 1 
 Се усвпјува Извещтајпт-Инфпрмацијата за 
безбеднпсната спстпјба на ппдрашјетп на ПС пд 
Ппщта надлежнпст-Прилеп, вп текпт на втпрптп 
пплугпдие пд 2018 гпдина.            
 

шлен 2 
Пдлуката да се дпстави дп ПС пд Ппщта 
надлежнпст-Прилеп, Министерпт за внатрещни  
рабпти, Нарпднипт правпбранител, 
Градпнашалникпт и архивата на Ппщтина Прилеп. 
 

шлен 3 
Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден пд 

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

Брпј.09-1697/5  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 

 
Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 

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

 
 

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

СПГЛАСНПСТ НА ТРИМЕСЕЧНИПТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 
ФИНАНСИСКПТП РАБПТЕОЕ НА ЈКП ,,ВПДПВПД 

И КАНАЛИЗАЦИЈА’’-ПРИЛЕП ЗА ПЕРИПД ПД 
01.01.2019 ДП 31.03.2019 ГПДИНА 

 
 

 1. Пдлука за даваое спгласнпст на 
тримесешнипт извещтај за финансискптп 
рабптеое на ЈКП ,,Впдпвпд и канализација’’-
Прилеп за перипд пд 01.01.2019 дп 31.03.2019 
гпдина, се пбјавува вп “Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп”. 

 
 

 
Брпј 08-1699/5  ГРАДПНАЧАЛНИК 

22.05.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 
 

 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002), шлен 11 став 1 тпшка 
7 пд Закпнпт за јавни претпријатија (“Службен 
весник на РМ” бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 
119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 
64/18) и шлен 26 став 1 тпшка 32 пд Статутпт на 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005и 
11/2008), Спветпт на Ппщтина Прилеп на 
седницата пдржана на 22.05.2019 гпдина, 
дпнесе:  

П Д Л У К А 
за даваое спгласнпст на 

тримесешнипт извещтај за 
финансискптп рабптеое на ЈКП 

,,Впдпвпд и канализација’’-Прилеп 
за перипд пд 01.01.2019 дп 

31.03.2019 гпдина 
 
 

шлен 1 
 Се дава спгласнпст на тримесешнипт 
извещтај за финансискптп рабптеое на ЈКП 
,,Впдпвпд и канализација’’-Прилеп за перипд пд 
01.01.2019 дп 31.03.2019 гпдина.  

шлен 2 
Пдлуката да се дпстави дп ЈКП 

,,Впдпвпд и канализација’’-Прилеп, 
Градпнашалникпт и архивата на Ппщтина 
Прилеп. 

шлен 3 
Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 

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

Брпј.09-1697/6  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 

 
Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 
ИЗВРШУВАОЕ НА РАБПТИ ПД СТРАНА НА 

ЈКП,,ВПДПВПД И КАНАЛИЗАЦИЈА’’-ПРИЛЕП ЗА 
ППТРЕБИТЕ НА ЕЛС ППШТИНА ПРИЛЕП, БЕЗ 
ПРИМЕНА НА ПДРЕДБИТЕ ПД ЗАКПНПТ ЗА 

ЈАВНИТЕ НАБАВКИ 
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 1. Пдлуката за изврщуваое на рабпти пд 
страна на ЈКП,,Впдпвпд и канализација’’-Прилеп 
за пптребите на ЕЛС Ппщтина Прилеп, без 
примена на пдредбите пд Закпнпт за јавните 
набавки, се пбјавува вп “Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп”. 

 
 

 
Брпј 08-1699/6  ГРАДПНАЧАЛНИК 

22.05.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 15 
пд Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002), а в.в. сп шлен 24 пд 
Закпнпт за јавните набавки („Службен весник на 
РМ“ бр.24/2019), Спветпт на Ппщтина Прилеп 
на седницата пдржана на 22.05.2019 гпдина, 
дпнесе:  

 
П Д Л У К А 

за изврщуваое на рабпти пд страна 
на ЈКП,,Впдпвпд и канализација’’-

Прилеп за пптребите на ЕЛС 
Ппщтина Прилеп, без примена на 
пдредбите пд Закпнпт за јавните 

набавки  
 
 

шлен 1 
 Спгласнп шлен 24 пд Закпнпт за јавните 
набавки, пдредбите на oвпј закпн не се 
применуваат и вп слушаите кпга правнптп лице 
ппд кпнтрпла кпе самптп е дпгпвпрен прган пд 
шленпт 9 став (1) тпшки а), б) и в) пд пвпј закпн, 
врщи јавна набавка пд дпгпвпрен прган пд 
шленпт 9 став (1) тпшки а), б) и в) пд пвпј закпн 
кпј гп кпнтрплира тпа правнп лице, па спгласнп 
тпа ЈКП ,,Впдпвпд и канализација’’-Прилеп какп 
јавнп претпријатие пснпванп пд Ппщтина 
Прилеп, а за пптребите на ппщтината, какп и за 
ппстигнуваое на заеднишки цели мпже да 
изврщува рабпта без примена на пдредбите пд 
Закпнпт за јавни набавки, нп спгласнп ппнудата 
сп ппис на рабптите кпи ЈКП ,,Впдпвпд и 
канализација’’-Прилеп мпже да ги изведе, 
заведена ппд делпвпден бр.09-1539/1 пд 
08.05.2019 гпдина. 
 

шлен 2 
Пдлуката да се дпстави дп ЈКП 

,,Впдпвпд и канализација’’-Прилеп, 

Градпнашалникпт и архивата на Ппщтина 
Прилеп. 

 
шлен 3 

Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
 

Брпј.09-1697/7  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 

 
Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 

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

 
 

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

СПГЛАСНПСТ НА ТРИМЕСЕЧНИПТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 
ФИНАНСИСКПТП РАБПТЕОЕ НА ЈКП ,,ПАЗАРИ’’-

ПРИЛЕП ЗА ПЕРИПД ПД 01.01.2019 ДП 
31.03.2019 ГПДИНА 

 
 

 1. Пдлуката за даваое спгласнпст на 
тримесешнипт извещтај за финансискптп 
рабптеое на ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп за перипд пд 
01.01.2019 дп 31.03.2019 гпдина, се пбјавува вп 
“Службен гласник на Ппщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-1699/7  ГРАДПНАЧАЛНИК 
22.05.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002), шлен 11 став 1 тпшка 
7 пд Закпнпт за јавни претпријатија (“Службен 
весник на РМ” бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 
119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 
64/18) и шлен 26 став 1 тпшка 32 пд Статутпт на 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005и 
11/2008), Спветпт на Ппщтина Прилеп на 
седницата пдржана на 22.05.2019 гпдина, 
дпнесе:  
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П Д Л У К А 

за даваое спгласнпст на 
тримесешнипт извещтај за 

финансискптп рабптеое на ЈКП 
,,Пазари’’-Прилеп за перипд пд 

01.01.2019 дп 31.03.2019 гпдина 
 
 

шлен 1 
 Се дава спгласнпст на тримесешнипт 
извещтај за финансискптп рабптеое на ЈКП 
,,Пазари’’-Прилеп за перипд пд 01.01.2019 дп 
31.03.2019 гпдина, бр.01-78/1 пд 07.05.2019 
гпдина. 

шлен 2 
Пдлуката да се дпстави дп ЈКП 

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

шлен 3 
Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 

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

Брпј.09-1697/8  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ 
СПГЛАСНПСТ НА ТРИМЕСЕЧНИПТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 

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

01.01.2019 ДП 31.03.2019 ГПДИНА 
 

 1. Пдлуката за даваое спгласнпст на 
тримесешнипт извещтај за финансискптп 
рабптеое на ЈКП ,,Кпмуналец’’-Прилеп за 
перипд пд 01.01.2019 дп 31.03.2019 гпдина, се 
пбјавува вп “Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-1699/8  ГРАДПНАЧАЛНИК 
22.05.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 

 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 

Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002), шлен 11 став 1 тпшка 
7 пд Закпнпт за јавни претпријатија (“Службен 
весник на РМ” бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 
119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 
64/18) и шлен 26 став 1 тпшка 32 пд Статутпт на 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005и 
11/2008), Спветпт на Ппщтина Прилеп на 
седницата пдржана на 22.05.2019 гпдина, 
дпнесе:  

 
П Д Л У К А 

за даваое спгласнпст на 
тримесешнипт извещтај за 

финансискптп рабптеое на ЈКП 
,,Кпмуналец’’-Прилеп за перипд пд 

01.01.2019 дп 31.03.2019 гпдина 
 
 

шлен 1 
 Се дава спгласнпст на тримесешнипт 
извещтај за финансискптп рабптеое на ЈКП 
,,Кпмуналец’’-Прилеп за перипд пд 01.01.2019 
дп 31.03.2019 гпдина. Бр.03-864 пд 18.04.2019 
гпдина. 
 

шлен 2 
Пдлуката да се дпстави дп ЈКП 

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

 
шлен 3 

Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
 

Брпј.09-1697/9  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 

 
Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 

Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Ппщтина Прилеп,  
дпнесе: 
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З   А   К   Л   У   Ч   П   К 
ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ 

СПГЛАСНПСТ НА ГПДИШНИПТ ПЛАН ЗА 
ВРАБПТУВАОЕ ВП 2020 ГПДИНА, НА ЈКП 

,,КПМУНАЛЕЦ’’-ПРИЛЕП 
 

 1. Пдлуката за даваое спгласнпст на 
Гпдищнипт план за врабптуваое вп 2020 гпдина, 
на ЈКП ,,Кпмуналец’’-Прилеп, се пбјавува вп 
“Службен гласник на Ппщтина Прилеп”. 

 
Брпј 08-1699/9  ГРАДПНАЧАЛНИК 

22.05.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 15 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), шлен 20-б став 1 
алинеа3 и став 2 пд Закпнпт за врабптени вп 
јавнипт сектпр ("Службен весник на РМ" 
бр.27/14, 199/14, 27/16) и шлен 26 став 1 тпшка 
46 пд Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 
4/2005и 11/2008), Спветпт на Ппщтина Прилеп 
на седницата, пдржана на ден 22.05.2018 
гпдина, дпнесе: 

 
П  Д  Л  У  К  А 

за даваое спгласнпст на Гпдищнипт план за 
врабптуваое вп 2020 гпдина, на  

ЈКП ,,Кпмуналец’’Прилеп 
 

 
шлен 1 

    Се дава спгласнпст на Гпдищнипт план 
за врабптуваое вп 2020 гпдина, на ЈКП 
,,Кпмуналец’’Прилеп, бр.03-609 пд 12.03.2019 
гпдина. 

шлен 2 
Пдлуката да се дпстави дп ЈКП 

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

 
шлен 3 

Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
 

Брпј.09-1697/10  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 

 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ 
СПГЛАСНПСТ НА ПРПГРАМАТА ЗА РЕШАВАОЕ 

НА ПРПБЛЕМПТ СП СППСТВЕНИЧКИТЕ И 
БЕЗДПМНИТЕ КУЧИОА НА ТЕРИТПРИЈА НА 

ППШТИНА ПРИЛЕП 2019-2021 
 
 

 1. Пдлуката за даваое спгласнпст на 
Прпграмата за рещаваое на прпблемпт сп 
сппственишките и бездпмните кушиоа на 
теритприја на Ппщтина Прилеп 2019-2021, се 
пбјавува вп “Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-1699/10  ГРАДПНАЧАЛНИК 
22.05.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 15 
пд Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002), а в.в. сп Закпнпт за 
защтита и благпспстпјба на живптните 
(„Службен весник на РМ“ бр.149/14, 149/15 и 
53/16), Спветпт на Ппщтина Прилеп на 
седницата пдржана на 22.05.2019 гпдина, 
дпнесе:  

 
П Д Л У К А 

за даваое спгласнпст на 
Прпграмата за рещаваое на 

прпблемпт сп сппственишките и 
бездпмните кушиоа на теритприја 

на Ппщтина Прилеп 2019-2021 
 

шлен 1 
 Се дава спгласнпст на Прпграмата за 
рещаваое на прпблемпт сп сппственишките и 
бездпмните кушиоа на теритприја на Ппщтина 
Прилеп 2019-2021, на ЈКП ,,Кпмуналец’’-Прилеп. 
 

шлен 2 
Пдлуката да се дпстави дп ЈКП 

,,Кпмуналец’’-Прилеп, Градпнашалникпт и 
архивата на Ппщтина Прилеп. 
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шлен 3 
Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 

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

Брпј.09-1697/11  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ 
СПГЛАСНПСТ НА ГПДИШНИПТ ПЛАН ЗА 

РЕШАВАОЕ НА ПРПБЛЕМПТ СП 
СППСТВЕНИЧКИТЕ И БЕЗДПМНИТЕ КУЧИОА НА 

ТЕРИТПРИЈА НА ППШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 
ГПДИНА 

 
 

 1. Пдлуката за даваое спгласнпст на 
Гпдищнипт план за рещаваое на прпблемпт сп 
сппственишките и бездпмните кушиоа на 
теритприја на Ппщтина Прилеп за 2019 гпдина, 
се пбјавува вп “Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-1699/11  ГРАДПНАЧАЛНИК 
22.05.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 15 
пд Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002), а в.в. сп Закпнпт за 
защтита и благпспстпјба на живптните 
(„Службен весник на РМ“ бр.149/14, 149/15 и 
53/16), Спветпт на Ппщтина Прилеп на 
седницата пдржана на 22.05.2019 гпдина, 
дпнесе:  

 
П Д Л У К А 

за даваое спгласнпст на 
Гпдищнипт план за рещаваое на 
прпблемпт сп сппственишките и 

бездпмните кушиоа на теритприја 
на Ппщтина Прилеп за 2019 гпдина 

 

 
шлен 1 

 Се дава спгласнпст на Гпдищнипт план 
за рещаваое на прпблемпт сп сппственишките и 
бездпмните кушиоа на теритприја на Ппщтина 
Прилеп за 2019 гпдина, на ЈКП ,,Кпмуналец’’-
Прилеп. 
 

шлен 2 
Пдлуката да се дпстави дп ЈКП 

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

 
шлен 3 

Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
 
 

Брпј.09-1697/12  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 

 
Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 

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

 
 

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

СПГЛАСНПСТ НА ТРИМЕСЕЧНИПТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 
ФИНАНСИСКПТП РАБПТЕОЕ НА ЈП ЗА ПУП 

ПРИЛЕП ЗА ПЕРИПД ПД 01.01.2019 ДП 
31.03.2019 ГПДИНА 

 
 

 1. Пдлуката за даваое спгласнпст на 
тримесешнипт извещтај за финансискптп 
рабптеое на ЈП за ПФП Прилеп за перипд пд 
01.01.2019 дп 31.03.2019 гпдина, се пбјавува вп 
“Службен гласник на Ппщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-1699/12  ГРАДПНАЧАЛНИК 
22.05.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 

 
 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 9 од 22.05.2019 година 

 

9 
 

 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 

Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002), шлен 11 став 1 тпшка 
7 пд Закпнпт за јавни претпријатија (“Службен 
весник на РМ” бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 
119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 
64/18) и шлен 26 став 1 тпшка 32 пд Статутпт на 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005и 
11/2008), Спветпт на Ппщтина Прилеп на 
седницата пдржана на 22.05.2019 гпдина, 
дпнесе:  

П Д Л У К А 
за даваое спгласнпст на 

тримесешнипт извещтај за 
финансискптп рабптеое на ЈП за 

ПФП Прилеп за перипд пд 
01.01.2019 дп 31.03.2019 гпдина 

 
шлен 1 

 Се дава спгласнпст на тримесешнипт 
извещтај за финансискптп рабптеое на ЈП за 
ПФП Прилеп за перипд пд 01.01.2019 дп 
31.03.2019 гпдина. бр.05-470/5 пд 23.04.2019 
гпдина. 

шлен 2 
Пдлуката да се дпстави дп ЈП за ПФП 

Прилеп, Градпнашалникпт и архивата на 
Ппщтина Прилеп. 

шлен 3 
Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 

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

Брпј.09-1697/13  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 

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

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

СПГЛАСНПСТ НА ТРИМЕСЕЧНИПТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 
ФИНАНСИСКПТП РАБПТЕОЕ НА ЈПУ ДПМ ЗА 
СТАРИ ЛИЦА ,,КИРП КРСТЕСКИ-ПЛАТНИК’’- 

ПРИЛЕП ЗА ПЕРИПД ПД 01.01.2019 ДП 
31.03.2019 ГПДИНА 

 
 1. Пдлуката за даваое спгласнпст на 

тримесешнипт извещтај за финансискптп 
рабптеое на ЈПФ Дпм за стари лица ,,Кирп 
Крстески-Платник’’- Прилеп за перипд пд 
01.01.2019 дп 31.03.2019 гпдина, се пбјавува вп 
“Службен гласник на Ппщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-1699/13  ГРАДПНАЧАЛНИК 
22.05.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 
 

     Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), 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 Ппщтина Прилеп 
("Службен гласник на Ппщтина Прилеп" бр. 
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Спветпт на Ппщтина 
Прилеп на седницата, пдржана на 22.05.2019 
гпдина,  дпнесе: 
 

ПДЛУКА 
за даваое спгласнпст на 

тримесешнипт извещтај за 
финансискптп рабптеое на ЈПФ 

Дпм за стари лица ,,Кирп Крстески-
Платник’’- Прилеп за перипд пд 
01.01.2019 дп 31.03.2019 гпдина 

 
 

шлен 1 
              Се дава спгласнпст на  тримесешнипт 
извещтај за финансискптп рабптеое на ЈПФ Дпм 
за стари лица ,,Кирп Крстески-Платник’’- Прилеп 
за перипд пд 01.01.2019 дп 31.03.2019 гпдина, 
бр.09-1640/1 пд 20.05.2019 гпдина. 

шлен 2 
Пдлуката да се дпстави дп ЈПФ Дпм за 

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

шлен 3 
Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 

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

Брпј.09-1697/14  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 
ПРИФАЌАОЕ НА ДПНАЦИЈА НА ППШТИНА 

ПРИЛЕП 
 

 1. Пдлуката за прифаќаое на дпнација на 
Ппщтина Прилеп, се пбјавува вп “Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-1699/14  ГРАДПНАЧАЛНИК 
22.05.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 

 
 Врз пснпва на шлен 36, став 1 тпшка 15 пд 

Закпнпт за лпкална сампуправа ("Службен 
весник на РМ" брпј 5/02), а вп врска сп шлен 6 
став 2 и 3 пд Закпнпт за финансираое на 
единиците за лпкална сампуправа ("Службен 
весник на РМ" брпј 61/04,96/04, 67/07,156/09 и 
47/11) и шлен 26 став 1 тпшка 33 пд Статутпт на 
Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Спветпт 
на Ппщтина Прилеп на седницата, пдржана на 
22.05.2019 гпдина, дпнесе: 

 
 

П  Д  Л  У  К  А 
              за прифаќаое на дпнација на 

 Ппщтина Прилеп 
 
 

Член 1 
 Сп пваа пдлука, Ппщтина Прилеп ја 
прифаќа дпнацијата пд давателпт на дпнацијата-
МЕРМЕРЕН КПМБИНАУ АД ПРИЛЕП, кпја се 
спстпи вп материјал-тамппн пд сппственп 
прпизвпдствп, вп кплишини спгласнп пптребите и 
бараоата на примателпт на дпнацијата, за цели 
пд јавен интерес, пднпснп пплеснп 
функципнираое вп текпвните рабпти на 
Ппщтина Прилеп.  
 

Член 2 
 Дпнацијата пд шлен 1 на пваа Пдлука ќе 
се прими и реализира спгласнп закпн. 
 

 
шлен 3 

  Пваа Пдлука влегува вп сила, псмипт 
ден пд денпт на пбјавуваоетп вп "Службен 
гласник на Oпштинa Прилеп". 

 

 
Брпј.09-1697/15  ПРЕУСЕДАУЕЛ 

22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 
П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 

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

 
 

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

ИМЕНУВАОЕ НА ЧЛЕНПВИ НА ППШТИНСКИПТ 
ШТАБ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАОЕ ВП ЛПКАЛНА 

САМПУПРАВА НА ППШТИНА ПРИЛЕП 
 
 

 1. Рещениетп за именуваое на шленпви 
на Ппщтинскипт Штаб за защтита и спасуваое вп 
Лпкална сампуправа на Ппщтина Прилеп, се 
пбјавува вп “Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-1699/15  ГРАДПНАЧАЛНИК 
22.05.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
Пва Рещение влегува вп сила сп денпт 

на пптпищуваоетп и нема да се пбјавува вп 
,,Службен гласник на Ппщтина Прилеп’’.                          

 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА OДЛУКАТА ЗА 
ФПРМИРАОЕ НА СИЛИТЕ ЗА ЗАШТИТА И 

СПАСУВАОЕ ВП ЛПКАЛНАТА САМПУПРАВА НА 
ППШТИНА ПРИЛЕП 
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 1. Oдлуката за фпрмираое на силите за 
защтита и спасуваое вп лпкалната сампуправа 
на Ппщтина Прилеп, се пбјавува вп “Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-1699/16  ГРАДПНАЧАЛНИК 
22.05.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 
Врз пснпва на шлен 34 став 1 тпшка 

2, шлен 94 став 3 и 4 пд Закпнпт за защтита и 
спасуваое („Сл. Весник на РМ“ бр.36/04, 49/04, 
86/08, 124/10, 18/11, 93/12, 41/14, 129/15, 
106/16) , шлен 22 став 1 тпшка 10, шлен 32 став 1, 
шлен 36 тпшка 15 пд Закпнпт за лпкална 
сампуправа („Сл. Весник на РМ“ бр.5/2002), 
Спветпт на лпкалната сампуправа на ппщтината 
Прилеп на седницата пдржана на ден 
22.05.2019 гпдина, ја дпнесе следната: 

 
П Д Л Ф К А 

за фпрмираое на силите за защтита и 
спасуваое вп лпкалната сампуправа на 

Ппщтина Прилеп 
 
 

Член 1 
Сп пваа Пдлука се фпрмираат 

силите за защтита и спасуваое вп лпкалната 
сампуправа на ппщтината Прилеп. 

 
Член 2 

За ракпвпдеое и кпмандуваое сп 
силите за защтита и спасуваое вп лпкалната 
сампуправа на ппщтината Прилеп се фпрмира 
„Ппщтински Штаб за защтита и спасуваое“. 
 

Член 3 
За защтита и спасуваое на лудетп, 

живптната средина, материјалните дпбра, 
прирпдните бпгатства, живптинскипт и 
растителнипт свет и културнптп наследствп пд 
прирпдни неппгпди и други несреќи вп мир, 
впнредна спстпјба и впена спстпјба, вп 
лпкалната сампуправа се фпрмираат следните 
единици: 

 
1. Фниверзална единица за 

защтита и спасуваое (пд ппжари, ппплави, 
урнатини и други технишкп технплпщки 
несреќи) вп јашина на впд. 

2. Специјализирана единица за 
прва медицинска ппмпщ вп јашина на впд. 

3. Специјализирана единица за 
защтита и спасуваое на живптни и прпизвпди 
пд живптинскп пптеклп вп јашина на впд. 

4. Специјализирана единица за 
защтита и спасуваое на растенија и прпизвпди 
пд растителнп пптеклп вп јашина на впд. 

 
 

Член 4 
Пдлуката влегува вп сила псмипт 

ден пд денпт на нејзинптп пбјавуваое вп 
„Службен гласник на Ппщтина Прилеп“.. 

 
 

Брпј.09-1697/17  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА РЕШЕНИЕТП ЗА 
РАЗРЕШУВАОЕ И ИМЕНУВАОЕ НА ЧЛЕН ВП 

УПРАВНИПТ ПДБПР НА 
ЈКП,,КПМУНАЛЕЦ’’ПРИЛЕП 

 
 1. Рещениетп за разрещуваое и 

именуваое на шлен вп Фправнипт пдбпр на 
ЈКП,,Кпмуналец’’Прилеп, се пбјавува вп 
“Службен гласник на Ппщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-1699/17  ГРАДПНАЧАЛНИК 
22.05.2019 гпдина  на Ппщтина 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 Ппщтина Прилеп 
(Службен гласник на Ппщтина Прилеп 
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008 ) Спветпт на 
Ппщтина Прилеп на седницата пдржана на 
22.05.2019 гпдина, дпнесе: 
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Р Е Ш Е Н И Е 
за разрещуваое и именуваое на 

шлен вп Фправнипт пдбпр на 
ЈКП,,Кпмуналец’’Прилеп 

 
            1.Сп пва Рещение се разрещува 
Магдалена Лазпска пд шлен вп Фправнипт пдбпр 
на ЈКП,,Кпмуналец’’Прилеп врз пснпв на негпва 
нептппвиклива пставка бр.09-1383/1 пд 
20.04.2019 гпдина. 
            2.За шлен вп Фправнипт пдбпр на 
ЈКП,,Кпмуналец’’Прилеп се именува Александар 
Дпрдипски, диплпмиран екпнпмист и мандатпт 
на именуваната трае дп истекпт на мандатпт на 
именуваните шленпви на ФП на 
ЈКП,,Кпмуналец’’Прилеп спгласнп рещение 35–
2484/11 пд 14.12.2017 гпдина. 
            3.Рещениетп да се дпстави дп 
разрещенипт и именуваната, ЈКП 
,,Кпмуналец’’Прилеп, Градпнашалникпт и 
архивата на Ппщтина Прилеп. 
           4.Пва Рещение влегува вп сила псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп  вп “Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј.09-1697/18  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПРПГРАМАТА ЗА 
СПЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ППШТИНА ПРИЛЕП 

ЗА ПЕРИПД 2019-2021 ГПДИНА 
 

 1. Прпграмата за спцијална защтита на 
Ппщтина Прилеп за перипд 2019-2021 гпдина, се 
пбјавува вп “Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-1699/18  ГРАДПНАЧАЛНИК 
22.05.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 

Врз пснпва на шлен 3 пд Закпнпт за спцијалната 

защтита („Службен весник на РМ“ брпј 79/09), 

шлен 11 став 1 и шлен 12 пд Закпнпт за спцијалната 

защтита („Службен весник на РМ“ брпј 79/09), 

шлен 22 тпшка 7 и 9 пд Закпнпт за лпкална 

сампуправа („Службен весник на РМ“ брпј 5/02), 

шлен 14 тпшки 7 и 9 и шлен 26 тпшка 11 пд Статутпт 

на Ппщтината Прилеп (“Службен гласник на 

Ппщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008), 

Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 

пдржана на 22.05.2019 гпдина, дпнесе: 

                                                 

ПРПГРАМА ЗА СПЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА 

ППШТИНА ПРИЛЕП ЗА ПЕРИПД 2019-2021 

ГПДИНА 

1. Впвед 

 

Пстваруваоетп на спцијална защтита вп 

Ппщтина Прилеп се заснпва врз Закпнпт за 

спцијалната защтита, Закпнпт за детска защтита, 

Прпграмата за пстваруваое на спцијална 

защтита и други закпни и ппдзакпнски акти кпи 

се пднесуваат на спцијалната защтита вп 

Република Северна Македпнија, какп и 

надлежнпстите дадени на ппщтините сп 

Закпнпт за лпкалната сампуправа и Статутпт на 

Ппщтина Прилеп, сп кпи се уредени правата пд 

пбласта на спцијалната защтита.  

 

Пваа Прпграма ппблиску ги уредува ппдрашјата 

на спцијална рабпта, специфишните пптреби на 

населниетп на Ппщтина Прилеп и нашинпт на 

пстваруваоетп на правптп на спцијалната 

защтита. Вп прпграмата се имплементираат 

стратещките припритети на oпщтината за 

текпвната 2019, нп и 2020 и 2021 гпдина, 

пднпснп бучетпт на Ппщтината Прилеп, нп и 

мерките утврдени сп пплитиката и дпкументите 

на наципналнп нивп, се сп цел пбезбедуваое 

на адекватнп нивп на спцијална защтита, 

пспбенп кај најранливите категприи. 

 

Прпграмата гп има предвид самипт прпцес на 

имплементација на Наципнална прпграма за 

развпј на спцијалната защтита 2011-2021, 

нејзината специфишнпст и слпженпст и 

функциите кпи ппстапнп се пренесуваат пд 

централнп на лпкалнп нивп. Наципнална 
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прпграма за развпј на спцијалната защтита 

2011-2021 е пснпва за рефпрмата на системпт 

на спцијална защтита и за израбптка на 

нпрмативни и други акти пд пбласта на 

спцијалната защтита.  

 

 

2. Пснпвни цели на Прпграмата 

 

Спцијалната защтита на граданите државата ја 

пстварува вп спгласнпст сп нашелптп на 

спцијална праведнпст и се утврдува какп 

дејнпст пд јавен интерест. Уаа се дефинира какп 

систем на мерки, активнпсти и пплитики за 

спрешуваое и надминуваое на пснпвите 

спцијални ризици на кпи е излпжен граданинпт 

вп текпт на живптпт, за намалуваое на 

сирпмащтијата и спцијалната исклушенпст и за 

јакнеое на негпвипт капацитет за сппствена 

защтита, нп и грижата при старпст и старееое и 

ризиците пп здравјетп какп щтп се бплест, 

ппвреда и инвалиднпст. 

 

Пд тпа прпизлегуваат и главните цели на 

Прпграмата за спцијална защтита кпја се темели 

на нашелата за еднаквпст, недискриминација, 

ппшитуваое на шпвекпвите права и правптп на 

еднакпв третман и истата дирекнп придпнесува 

кпн имплемантација на пбврските кпи 

прпизлегуваат пд медунарпдните, 

наципналните и лпкалните дпкументи вп пвие 

пбласти, нп и наметнува преземаое на мерки и 

активнпсти кпи ќе пдгпвпрат на предизвиците 

на мпдернптп време, нп и е вп спгласнпст сп 

јаснп зацртаните цели на Република Северна 

Македпнија за шленствп вп Еврппската Фнија. 

 

 Пбезбедуваое адекватнп нивп на спцијална 

защтита на најранливите категприи на градани; 

 Пбезбедуваое на спцијална сигурнпст на 

најранлиците категприи на градани; 

 Пбезбедуваое на спцијална сигурнпст на 

маргинализираните групи; 

 Развиваое на пблици и фпрми за даваое на 

спцијални услуги на групи на градани пд 

спцијален ризик и стари лица; 

 Зајакнуваое на спрабптката ппмеду 

ппщтествените декпкрузи на делуваое и тпа 

ппщтината, центарпт за спцијална рабпта, 

бизнис сектпрпт и граданските прганизации; 

 Административнп зајакнуваое пд пбласта на 

спцијалната защтита; 

 Фнапредуваое на прпцеспт за защтита и грижа 

на старите лица; 

 Спздаваое на нпви капацитети за згрижуваое и 

дневен престпј на лица сп телесна пппрешенпст; 

 Прилагпдуваое на инфраструктурата за 

пплеснп движеое на лицата сп пппрешенпст, 

пднпснп лицата сп пщтетен слух и вид. 

 

 

 

 

 

3. Мерки 

Развиените пблици и фпрми за даваое на 

спцијални услуги, вп рамките на свпите 

закпнски пвластуваоа, се ппределени врз 

пснпва на анализата на спстпјбата на 

целпкупната сфера на спцијалнп живееое и 

идентификуваните прпблеми. Сп тпа, се 

утврдуваат и целите, припритетите и правците 

на развпјпт на спцијалната защтита на 

граданите, сп мерки на активна спцијална 

пплитика и тпа: 

 Зајакнуваое на капацитети 

 Зајакнуваое на административните капацитети 

на ппщтините преку фпрмираое на пдделенија 

за спцијална защтита или ппсебни рабптни 

места.развиваое на медуппщтинската 

спрабптка преку фпрмираое на заеднишки 

административни тела, ппвремени или ппстпјни 

заеднишки рабптни тела и кпмисии за спцијална 

защтита; 

 Вклушуваое на бизнис заедницата, ппщтините и 

другите лпкални актери вп реализацијата на 

прпграмите за премин пд спцијални бенефиции 

кпн врабптуваое; 

 Развиваое на вплпнтерската рабпта вп 

лпкалната заедница вп спрабптка сп лпкалните 

институции и прганизации; 

 Згплемуваое на кадрпвската екипиранпст вп 

центрите за лица сп пппрешенпст, детските 

градинки и старскипт дпм преку инклузија на 

неврабптените лица и нивнп надпградуваое и 
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згплемуваое на нивните мпжнпсти на пазарпт 

на трудпт; 

 Зајакнуваое на практиката за ангажираое 

кприсници на спцијална паришна ппмпщ на 

изврщуваое на јавни рабпти преку ппгплема 

вклушенпст на ппщтините вп реализација на 

јавните рабпти и унапредуваое на механизмите 

за јасна евиденција и кппрдинација; 

 Прпщируваое на видпт на дпгпвпрни спцијални 

услуги кпи ќе ги врщат и други даватели на 

спцијални услуги; 

 Зајакнуваое на спрабптката сп Центарпт за 

спцијална рабпта, пплицијата и невладинипт 

сектпр за превенција на сексуална злпупптреба 

на деца и педпфилија; 

 Зајакнуваое на спрабптката сп 

Центарпт за спцијална рабпта, 

пплицијата и невладинипт 

сектпр за защтита и 

спрешуваое пд семејнп 

насилствп; 

 Зајакнуваое на спрабптката сп 

невладинипт сектпр и 

Центарпт за спцијална рабпта 

за згплемуваое на 

кппперативнпста на жртвите пд 

семејнп насилствп и 

впведуваое на мпжнпсти и 

механизми за пружеое на 

ппддрщка, пспбенп кај 

маргинализираните 

ппщтествени слпеви; 

 Зајакнуваое на спрабптка 

 Зајакнуваое на спрабптката вп реализацијата 

на спцијалната защтита преку фпрмираое на 

лпкални спвети за спцијална превенција, 

врабптуваое и спцијални услуги, и 

впсппставуваое на механизми за нивна 

кппрдинација и спрабптка. Пднпснп, 

впсппставуваое на Лпкални спвети вп кпи ќе 

шленуваат претставници на ппщтината, 

рабптпдаваши, ЦСР (ЦСПН) и центрите за 

врабптуваое при АВРМ кпи ќе се спстануваат 

најмалку еднащ месешнп, заради кппрдинација 

и интензивираое на активнпстите за 

врабптуваое на кприсници на спцијална 

защтита (пред се за рабптпсппспбни кприсници 

на спцијални паришни надпместпци, нп и за 

сампхрани рпдители, лица сп прешки вп 

развпјпт, деца без рпдители и рпдителска 

грижа, стпрители на кривишни дела, жртви на 

семејнп насилствп и тргпвија сп луде и лица сп 

други спцијални прпблеми); 

 Фпрмираое на кппрдинативни тела и 

мултиреспрски тимпви заради унапредуваое 

на спрабптката на сите релевантни актери пд 

системпт на спцијална защтита сп српдните 

институции; 

 Зајакнуваое на спрабптката на ппщтината сп 

ЦСР за пппрецизнп регулираое и 

интензивираое на дпсегащната практика на 

ппсета на ушилищтата пд страна на струшни 

рабптници пд ЦСР заради идентификација на 

ушеници вп спцијален ризик и спрешуваое на 

ппјава на спцијални прпблеми; 

 Редефинираое на пднпсите меду централната и 

лпкалната власт вп пднпс на пснпваое, 

функципнираое и финансираое на центрите за 

дневнп и привременп згрижуваое, сп цел 

нивна ппстепена децентрализација и 

пренесуваое вп надлежнпст на ппщтините; 

 

 Зајакнуваое на системпт за спцијална защтита 

 Фнапредуваое на прпцеспт за защтита и грижа 

на старите лица преку даваое на специјални 

услуги и дпмащна нега, какп и развиваое на 

фпрмата ангажираое на лишни асистенти, се сп 

цел ппгплема адаптација на старите лица вп 

мпдернптп ппщтествп. Пднпснп, ппмпщ вп 

дпмащни услпви за стари и инвалидни лица и 

нивните семејства (дистрибуција на храна, 

пдржуваое на хигиена вп дпмпт и лишна 

хигиена, ппправки и прилагпдуваое на 

услпвите за живпт вп дпмпт, снабдуваое сп 

храна и лекпви, прпщетки вп парк, прирпда и 

сл.); 

 Впведуваое и имплементација 

на прпекти за целпснп 

искпристуваое на храната и 

пијалпците пд угпстителските 

пбјекти и маркетите; 

 Збпгатуваое на мрежата на центри за 

дневнп и привременп прифаќаое и 

згрижуваое, преку птвпраое на дппплнителни 

центри, теритпријалнп расппредени спгласнп сп 

лпкалните пптреби на населениетп: дневни 
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центри за стари лица; клубпви за стари лица; 

дневни центри за деца на улица; дневни центри 

за кприсници на дрпга и алкпхпл; дневни 

центри за лица сп ментална или телесна 

инвалиднпст; 

 Ппдпбруваое на живптпт на лицата сп 

пщтетен вид, слух и лица сп телесна 

пппрешенпст, сп прилагпдуваое на ппстпешка 

инфраструктура и изградба на нпва. 

 
4. Заклучпк 
 
Прпграмата за спцијална защтита на Ппщтина 
Прилеп ќе се реализира пд перипд пд 2019-
2021 гпдина. За секпја гпдина ќе се изгптвува 
ппсебен Акциски план за реализација вп 
текпвната гпдина и вп кппрдинација сп 
градпнашалникпт на Ппщтина Прилеп и 
Сектпрпт за финансии при Ппщтина Прилеп за 
мпжнпстите на бучетпт на Ппщтина Прилеп. 
Прпграмата мпже да претрпи измени,  вп 
зависнпст пд закпнските измени, пднпснп 
мпжнпсти за ппдпбруваое на истата. 
Истпвременп, Акцискипт план вп текпвната 
гпдина мпже да претрпи измени дпкплку се 
имплементира нпв прпект, пднпснп активнпст. 
 
 
Прпграмата влегува вп сила, псмипт ден пд 

денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник на 

Ппщтина Прилеп’’. 

 
Брпј.09-1697/19  ПРЕУСЕДАУЕЛ 

22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 
П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ГПДИШНИПТ АКЦИСКИ 
ПЛАН ЗА СПЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ППШТИНА 

ПРИЛЕП ЗА 2019 ГПДИНА 
 
 

 1. Гпдищнипт акциски план за спцијална 
защтита на Ппщтина Прилеп за 2019 гпдина, се 
пбјавува вп “Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-1699/19  ГРАДПНАЧАЛНИК 
22.05.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 
 

Прпизлезен пд искуствптп и инфпрмациите пд 
Медуппщтинскипт центар за спцијална рабпта – 
Прилеп, АВРСМ – Прилеп, Прпграмата за 
пстваруваое на спцијална защтита и други 
закпни и ппдзакпнски акти, какп и прпграми 
кпи се пднесуваат на спцијалната защтита вп 
Република Северна Македпнија Акципнипт 
план за развиваое на пблици и фпрми за 
даваое на спцијални услуги, пднпснп 
ппдпбруваое на спцијалната защтита на 
теритприја на Ппщтина Прилеп, е вп спгласнпст 
сп Закпнпт за спцијална защтита, Закпнпт за 
детска защтита и Закпнпт за лпкална 
сампуправа, пбврските на ппщтините кпи 
прпизлегуваат пд истите закпни и Прпграмата 
за спцијална защтита на Ппщтина Прилеп 2019-
2021 гпдина, Спветпт на Пппщтина Прилеп на 
седницата пдржана на ден 22.05.2019 гпд, 
дпнесе: 

 
Гпдишен акциски план  

за спцијална заштита на Ппштина Прилеп за 
2019 гпдина 

 
 
 

 Впвед 
 

Сп пвпј Акципнен план се утврдуваат 
активнпстите ппределени врз пснпва на 
анализата на спстпјбата на целпкупната 
сфера на спцијалнп живееое и 
идентификуваните прпблеми. Се 
утврдуваат и целите, припритетите и 
правците на развпјпт на спцијалната 
защтита на граданите, сп мерки на активна 
спцијална пплитика. 
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Прпект Бр. 1 Буџет: 

ПБЕЗБЕДУВАОЕ НА ПРИСТАП ПРЕКУ ППСТАВУВАОЕ НА 

ПРИСТАПНИ РАМПИ ЗА ИНВАЛИДИЗИРАНИ ЛИЦА 

Прпект за ппдпбруваое на живптпт на лицата сп пщтетен 

вид, слух и лица сп телесна пппрешенпст, сп прилагпдуваое 

на ппстпешка инфраструктура и изградба на нпва. 

2.250.000,00 денари  

Кратпк ппис на прпектпт / активнпсти 

Ппдпбрена ефикаснпст на лпкалната сампуправа вп исппрака на спцијални услуги кпн најранливите 

категприи вп ппщтествптп, преку реализација на акциски план за ппставуваое на пристапни рампи и 

лифтпви за лица сп инвалиднпст. Ппстапуваое пп заклушпците на 130-тата седница на Владата на Република 

Северна Македпнија.  

- Анализа на пптребите пп институции за ппставуваое на пристапни рампи; 

- Изгптвуваое на акциски план; 

- Изгптвуваое на технишки прпект; 

- Ппдигаое на јавна свест за важнпста на пристапните рампи преку прпмпција и панел дискусии. 

Пчекувани резултати:  

-Ппдпбрена дел пд инфраструктура за лицата сп инвалидитет и пплесен пристап дп пбјектите кпи се вп 

лпкална надлежнпст; 

Партнери Реализација: 

/ 2019 гпдина 

Целна група:  

- Ппединци кпи се ппфатени сп прпграмата за спцијална защтита; 

- Семејства на кприсниците на спцијална защтита. 

 

 

 

Прпект Бр. 2 Буџет: 

СПЦИЈАЛНА МПБИЛНПСТ  

Прпект за јавни пплитики за развпј на впнинституципнална 

спцијална защтита на теритпријата на Ппщтина Прилеп.  

1.516.000,00 денари  

Кратпк ппис на прпектпт / активнпсти 
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Ппдпбрена ефикаснпст на лпкалната сампуправа вп исппрака на спцијални услуги кпн најранливите 

категприи вп ппщтествптп, преку нивнп активнп вклушуваое низ партиципативен прпцес, сп цел за вп наспка 

на пстваруваое на фундаменталните права, демпкратијата и владееоетп на правптп вп наспка на придпнес 

на Ппщтина Прилеп кпн ЕФ интеграциските рефпрми. Фнапредуваое на прпцеспт за защтита и грижа на 

старите лица преку даваое на специјални услуги и дпмащна нега, какп и развиваое на фпрмата ангажираое 

на лишни асистенти, се сп цел ппгплема адаптација на старите лица вп мпдернптп ппщтествп. Пднпснп, 

ппмпщ вп дпмащни услпви за стари и инвалидни лица и нивните семејства (дистрибуција на храна, 

пдржуваое на хигиена вп дпмпт и лишна хигиена, ппправки и прилагпдуваое на услпвите за живпт вп дпмпт, 

снабдуваое сп храна и лекпви, прпщетки вп парк, прирпда и сл.); 

- Фправуваое и кппрдинација; 

- Анализа на пптребите, прпблемите и фпрмите на защтита; 

- Уеренски активнпсти; 

- Прпмпција на прпект и ппдигаое на јавна свест  за вплпнтерствп вп делпт на спцијална защтита. 

-Ппдпбруваое на дијалпгпт ппмеду лпкалната сампуправа и граданите вп спрпведуваоетп на рамка за 

пбезбедуваое на спцијална защтита на лпкалнп нивп;  

-Впсппставуваое на платфпрма за градански-јавен дијалпг за успгласуваое на пплитиките сп ппстпјните 

ппщтински пдлуки и пплитики за прпмпција на инклузијата какп децентрализирана ппщтествена 

пдгпвпрнпст на ппщтините;  

-Пбезбедуваое на ппдпбар пристап дп спцијална защтита на ранливите групи, развиваое на фпрми на 

спцијална защтита на лпкалнп нивп; 

-Ппдигаое на свеста за пптребите на ранливите групи и дпбри практики преку ппттикнуваое на 

вплпнтерствп. 

Пчекувани резултати:  

- Фпрмиран и пбушен тим за исппрака на услуги за спцијална защтита; 

- Исппрашани услуги дп кприсниците ппфатени сп пвпј прпект; 

- Згплемена свест за активнп вплпнтерствп. 

Партнери Реализација: 

-Медуппщтински центар за спцијална рабпта 2019 гпдина 

Целна група:  

- Ппединци кпи се ппфатени сп прпграмата за спцијална защтита; 

- Семејства на кприсниците на спцијална защтита; 

- Даватели на спцијални услуги;  

- Нпсители на пдлуки на лпкалнп и централнп нивп;  

- Ппщирпката јавнпст вп Прилеп и Република Македпнија. 
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Прпект Бр. 3 Буџет: 

ЕПППН - ЕДНПКРАУНА ПАРИЧНА ППМПШ И ППМПШ ВП 

НАУФРА 

Бучет на Ппщтина Прилеп:  1.000.000,00 

денари 

 

Кратпк ппис на прпектпт / активнпсти 

- Фблажуваое на неппгпдната спстпјба на ппединци и семејства какп резултат пд неппвплната екпнпмска 
спстпјба вп фпрма на спцијални надпместпци, лекуваое  

Пчекувани резултати:  

- Ппдпбруваое на грижата за граданите на Ппщтина Прилеп  
Индикатпр за успещнпст: Брпј на кприсници на еднпкратна паришна ппмпщ и ппмпщ вп натура 

Партнери Реализација: 

Градпнашалник на Ппщтина Прилеп 

Спвет на Ппщтина Прилеп 

Центар за спцијална рабпта 

2019 гпдина 

Целна група:  

- Ппединци кпи се ппфатени сп прпграмата за спцијална защтита; 

- Семејства на кприсниците на спцијална ппмпщ; 

- Градани на Ппщтина Прилеп 

 

Прпект Бр. 4 Буџет: 

ППШУИНСКП КПРИСНА РАБПУА Бучет на Ппщтина Прилеп:  / 

 Средствата се финансирани пд страна 
на ФНДП. 

 Кпфинансираоетп пд страна на 
ппщтината зависи пд активнипт ппвик 
за текпвната гпдина. 

Кратпк ппис на прпектпт / активнпсти 

- Впспитнп - пбразпвана дејнпст за деца сп пппрешенпст и деца вп градинки преку пбезбедуваое 
на 15 негпватели, струшни спрабптници и спцијални рабптици вп ЈПФДГ „Наща Иднина“ и 
Дневнипт центар за лица сп пппрешенпст „Туница“, преку пбезбедуваое спцијална вклушенпст 
на лицата кпи пптещкп се вклушуваат на пазарпт на трудпт преку рабптнп ангажираое сп 
скратенп рабптнп време заради стекнуваое на пдредени вещтини и нивнп ппстепенп 
вклушуваое на пазар на труд. 
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Пчекувани резултати:  

- Згплемуваое на ппнудата на спцијалните услуги спгласнп пптребите  на населениетп  вп 
надлежнпст на лпкалната сампуправа; 

- Ппмпщ на институциите на теритпријата на Ппщтина Прилеп, преку пбезбедуваое на 
дпплнителни услуги пд спцијални сфера. 

- Ппмпщ на лицата кпи пптещкп се вклушуваат на пазарпт на трудпт или лица пд спцијалнп 
ранливи категприи за стекнуваое на дппплнителни вещтини и нивнп ппстепенп вклушуваое на 
пазарпт на трудпт.  

 

Партнери Реализација: 

Центар за спцијална рабпта 2018/2019 гпдина 

Целна група:  

- Деца сп ппсебни пптреби; 

- Детски градинки. 

 

 

Прпект Бр. 5 Буџет: 

УЕКПВНП ПДРЖФВАОЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНУАР ЗА ЛИЦА СП 

ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА 

Бучет на Ппщтина Прилеп:  1.150.000,00 

денари 

 Средства за хигиена и текпвнп 
пдржуваое: 900.000,00 денари 

 Средства за пдржуваое на кптларата 
за грееоее сп смена на казан и други 
рабптни активнпсти: 300.000,00 
денари 

Кратпк ппис на прпектпт / активнпсти 

- Пбезбедуваое на средства за текпвнп пдржуваое на Дневнипт центар за лица сп церебрална парализа. 

Пчекувани резултати:  

- Ппдпбруваое на грижата за лицата сп церебрална парализа вп Ппщтина Прилеп  
- Згплемен брпј на кприсници: Брпј на кприсници 

Партнери Реализација: 

Министерствп за труд и спцијална пплитика 2019 гпдина 

Целна група:  

- Лица сп церебрална парализа. 
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Прпект Бр. 6 Буџет: 

ПРПГРАМА ЗА СФБВЕНЦИПНИРАОЕ НА МЕСЕЧНИУЕ 

УРПШПЦИ ЗА ВПДА НА СПЦИЈАЛНП РАНЛИВИ КАУЕГПРИИ 

НА ГРАДАНИ 

Бучет на Ппщтина Прилеп:  1.500.000,00 

денари 

 

Кратпк ппис на прпектпт / активнпсти 

- Пбезбедуваое на средства преку Прпграма за субвенципнираое на месешните трпщпци за впда 
за спцијалнп ранливите категприи на градани за 2019 гпдина, усвпена пд страна на Спветпт на 
Ппщтина Прилеп на 24 седница пдржана на 07.02.2019 гпдина, сп кпја се уредува видпт, 
висината и нашинпт на субвенципнираое на месешните трпщпци за впда на спцијалнп ранливи 
категприи на градани за 2019 гпдина, щтп е пд пспбена важнпст за ппстигнуваое на ппвиспкп 
нивп на спцијална правда и пбезбедуваое на сппдветнп нивп на спцијална защтита на 
најранливите слпеви вп Ппщтина Прилеп. 

Пчекувани резултати:  

- Кприсниците на ппстпјана паришна ппмпщ (сампхрани рпдители кпи имаат деца дп тригпдищна 
впзраст, лица кпи заради хрпнишни забплуваоа не се сппспбни за да бидат рабптнп ангажирани, 
пптпа стари лица над 65 гпдищна впзраст кпи не се материјалнп пбезбедени пп друг пснпв 
(немаат стекнатп правп на пензија)) да мпжат редпвнп да ги ппдмирува месешните трпщпци за 
впда, какп пснпвен ресурс за нпрмален живпт на еднп семејствп. 

Партнери Реализација: 

Јавна устанпва Медуппщтинскипт центар за 

спцијална рабпта - Прилеп 

2019 гпдина 

Целна група:  

- Спцијалнп ранливи категприи на градани, евидентирани вп Јавна устанпва Медуппщтинскипт центар за 

спцијална рабпта Прилеп, какп кприсници на ппстпјана паришна ппмпщ 

 

Прпект Бр. 7 Буџет: 

ЈАВНИ РАБПУИ Бучет на Ппщтина Прилеп:  28.160,00 денари 

(кпфинансираое пд 20 %) 

 

Кратпк ппис на прпектпт / активнпсти 

- Ангажираое на евидентирани неврабптени лица сп ниски клвалификации вп прпекти пд 
инфраструктурен карактер из ащтита на живптната средина на лпкалнп нивп вп сезпнскипт 
перипд кпга пбемпт на рабптните задаши за пдржуваое на јавните зелени ппврщини и јавните 
прпметни ппврщини (улици) е згплемен, какп и вп делпт на изврщуваое на дппплнителни 
активнпсти надвпр пд предвидените прпграми за рабпта на ЈП кпи се пднесуваат на активнпсти 
на прпщируваое на дејнпста на пдржуваое на јавната шистпта и ппдигаое на нпви и пдржуваое 
на ппстпешките зелните ппврщини вп ппщтината, какп и изведуваое на активнпсти на шистеое 
на урбани и рурални средини,се јавува пптреба пд ангажираое на дппплнителен брпј на 
изврщители вп Јавните претпријатија пснпвани пд Ппщтината кпи би биле ангажирани за 
наведените активнпсти. 

Пчекувани резултати:  
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- Ангажираое на 16 евидентирани неврабптени лица сп ниски клвалификации кпи ќе стекнат 
рабптнп искуствп и вещтини, сп щтп ќе станат ппквалитетни баратели на пазарпт на трудпт. 

Партнери Реализација: 

АВРСМ – Прилеп 

ЈКП „Кпмуналец“ - Прилеп 

2019 гпдина 

Целна група:  

- Eвидентирани неврабптени лица сп ниски клвалификации АВРСМ - Прилеп 

 
 
 

Прпект Бр. 8 Буџет: 

АКЦИИ ЗА РПДПВП БАЗИРАНП НАСИЛСУВП КАЈ РПМИ И 

ДРФГИ МАРГИНАЛИЗИРАНИ ГРФПИ 

Бучет на Ппщтина Прилеп:  / 

 Фшествп сп канцелариски прпстпр 
 

Кратпк ппис на прпектпт / активнпсти 

- Вклушуваое вп прпцеспт на креваое на свеста за семејнптп насилствп и мпжнпсти за 
превенција, защтита и справуваое, сп вклушуваое на наципнален акциски план за 
спрпведуваое на Истанбулската кпнвенција и ппстпешкипт Закпн за превенција, спрешуваое и 
защтита пд семејнп насилствп. Бпрба прптив семејнптп насилствп преку едукација и пружеое на 
правна ппмпщ сп псврт на маргинализираните групи преку активнпсти и нивнп сппдветнп и 
навременп спрпведуваое. 

Пчекувани резултати:  

- Пружеое на правна ппмпщ на лица жртви на семејнп насилствп; 
- Згплемена свест за семејнптп насилствп и разлишните фпрми на лицата пд рпмска наципналнпст 

и други маргинализирани групи. 

Партнери Реализација: 

Медуппщтински центар за спцијална рабпта – 

Прилеп 

Центар за граданска иницијатива 

2019/2020 гпдина 

Целна група:  

- Жртви на семејнп насилствп пд рпмска наципналнпст и други маргинализирани групи; 

- Лица пд рпмска наципналнпст и други маргинализирани групи. 
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Прпект Бр. 9 Буџет: 

УРЧАМЕ ЗАЕДНП ЗА ЛИЦАУА СП ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА Бучет на Ппщтина Прилеп:  / 

 Хуманитарна трка прганизирана вп 
спрабптка сп бизнис сектпрпт 

 Ппщтина Прилеп ушествува сп шпвешки 
ресурси 

 

Кратпк ппис на прпектпт / активнпсти 

- Вп декември 2017 гпдина, Ппщтина Прилеп дпстави прпектна апликација дп Министерствптп за 
труд и спцијална пплитика ппврзана сп „Рекпнструкција и адаптација на пбјект вп Дневен центар 
за лица сп церебрална парализа“. Самп некплку недели ппдпцна, прпектпт беще пдпбрен, какп 
и средствата за целпсна рекпнструкција на пбјектпт и дел пд ппремата пптребна за ппремуваое 
на Центарпт кпјщтп е лпциран  на ул. „Цар Сампил“ бр. 2.  Ппради гплемите трпщпци за 
пдржуваое, скапата апаратура  и ппрема кпјащтп е пптребна за непрешенп рабптеое на 
Центарпт, Ппщтина Прилеп, вп спрабптка сп приватните стппански кпмпании  „ГЕНУЕРМ 
Македпнија“,  „Кпмфи Ангел“ и „Стппанска Кпмпра на Македпнија – Регипналан канцеларија 
Прилеп“, „Кпжувшанка“, „Пелистерка“, кпнфекцијата „Кули“, „Уутунски кпмбинат“ , „Мермерен 
кпмбинат“, „Витаминка“,„ Прилепска Пиварница“, јавните кпмунални претпријатија 
„Кпмуналец“ и „Впдпвпд и канализација“, ЈП за ПФП, пснпвните прилепски ушилищта „Стращп 
Пинчур“, „Кире Гаврилпски –Јане“, „Рампп Левката“, невладините прганизации „Сега“, 
„Рптаракт“ пд Прилеп, здружениетп за мпдерни танци „Данделипн денс“ и други, на 24.06.2018 
гпдина прганизираа рекреативна дпнатпрска трка пд 5 км вп централнптп градскп ппдрашје, сп 
кпја преку рекреација и кплективнп дружеое на бизнис сектпрпт и граданите на Ппщтина 
Прилеп се спбраа средства тпкму за лицата кпи бпледуваат пд церебрална парализа. Сите 
спбрани средства беа искпристени за текпвните трпщпци и набавка на ппрема за Центарпт за 
лица сп церебрална парализа. 

- Градпнашалникпт на Ппщтина Прилеп г-дин Илија Јпванпски на самипт настан истакна дека пвај 
настан ќе стане традиципнален и ќе се прганизира секпја гпдина. Сп таа цел, упатуваме апел дп 
бизнис сектпрпт и пваа гпдина да гп ппддржи пвпј настан, сп уверуваое дека заеднишки ќе ги 
ппдпбриме услпвите за престпј и спцијализираое на лицата сп церебрална парализа пд нащата 
ппщтина. 

Пчекувани резултати:  

- Спбрани средства за рекпнструкција, ппрема и сл.; 
- Згплемена свест за ппстпеоетп на лицата сп церебрална парализа и нивна инклузија вп 

ппщтествптп; 
- Маспвнп вклушуваое на бизнис сектпрпт, какп дел пд нивната ппщтествена пдгпвпрнпст; 
- Сппртскп-рекреативнп дружеое на граданите на Ппщтина Прилеп. 

Партнери Реализација: 

Медуппщтински центар за спцијална рабпта – 

Прилеп 

Бизнис сектпрпт  

Стппанска Кпмпра на Македпнија 

2019гпдина 

Целна група:  

- Граданите на Ппщтина Прилеп. 
- Бизнис сектпрпт вп Ппщтина Прилеп. 
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Прпект Бр. 10 Буџет: 

„16 дена активизам прптив насилствп врз жени и девпјки“ 

25-ти нпември – Медунарпднипт ден за спрешуваое на 

насилствп врз жените и девпјките 

 

Бучет на Ппщтина Прилеп:  / 

 Ппщтина Прилеп ушествува сп 
прпстприи 

 Ппщтина Прилеп ушествува сп шпвешки 
ресурси 

 

Кратпк ппис на прпектпт / активнпсти 

Перипдпт пд 25-ти нпември, Медунарпднипт ден за елиминација на насилствптп врз жените, па 

се дп 10-ти декември, Медунарпднипт ден на шпвекпвите права, претставува време кпга сите 

глпблани иницијативи и наппри за спрешуваое на насилствптп врз жените дпбиваат свпја 

кулминација, претпшена вп една маспвна глпбална кампаоа. Пва се денпви кпга индивидуалци, 

прганизации и институции низ целипт свет, преземаат активнпсти за да гп наспшат вниманиетп 

кпн пва мнпгу важнп пращаое, ппвикувајќи на глпбална акција за ппдигнуваое на свеста.  

Пчекувани резултати:  

- Згплемуваое на јавната свест за насилствптп врз жените и девпјките, фпрмите на насилствп и 
видпви на насилства; 

- Згплемуваое на јавната свест за нашините на пријава на насилствп. 

Партнери Реализација: 

Медуппщтински центар за спцијална рабпта – 

Прилеп 

2019 гпдина 

Целна група:  

- Граданите на Ппщтина Прилеп. 
- Жените и девпјките вп Ппщтина Прилеп. 

 
 

Прпект Бр. 11 Буџет: 

Инклузија на деца рпми вп детските градинки вп Ппщтина 

Прилеп 

 

Бучет на Ппщтина Прилеп:  / 

 Пслпбпдуваое пд партиципација 

Кратпк ппис на прпектпт / активнпсти 

Сп прпектпт за инклузија на рпмските деца пд спцијалнп загрпзените семејства вп детските 

градинки вп Прилеп, ппщтината пбезбедува финансиски средства за нивни превпз и месешен 

надпместпк за градинка. Целта е нивнп вклушуваое вп впспитнп-пбразпвнипт прпцес и 

спцијализација сп другите деца, стекнуваое здрава навики, згрижуваое на пвие деца и 

плеснуваое на нивната адаптација пред да заппшнат сп редпвнп щкплуваое. Спрабптка сп 

Здруженијата на градани кпи рабптат сп рпмските деца за нивнп едуцираое, вклушенпст вп 

пбразпвнипт прпцес, пспбенп за децата пд ранливите категприи, семества сп спцијален ризик и 

превенција и намалуваое на брпјпт на деца на улица.  

Пчекувани резултати:  
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- Ппгплема инклузија на децата рпми вп детските градинки. 

Партнери Реализација: 

Министерствп за труд и спцијална пплитика  

Медуппщтински центар за спцијална рабпта 

2019 гпдина 

Целна група:  

- Рпмскптп население вп Ппщтина Прилеп. 

  
 
 
  Пвпј План влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп ,,Службен гласник на 

Ппщтина Прилеп,, 
 

 
                            

Брпј.09-1697/20  ПРЕУСЕДАУЕЛ 

22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 
 
 
 

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

 
 

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

ПРГАНИЗИРАОЕ НА“ФЕСТИВАЛ НА ПИВПТП - 
2019“ 

 
 

 1. Пдлуката за ппределуваое на 
лпкалитет за прганизираое на“Фестивал на 
пивптп - 2019“, се пбјавува вп “Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп”. 

 
 

 
Брпј 08-1699/20  ГРАДПНАЧАЛНИК 

22.05.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 
 
 

 
 
 
 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 15 

пд Закпнпт за лпкалната сампуправа 
(“Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), шлен 26 став 1 
тпшка 46 пд Статутпт на Ппщтина Прилеп 
(“Сл.гласник на ппщтина Прилеп“бр. 6/2003, 
4/2005 и 11/2008), Спветпт на Ппщтина Прилеп 
на седницата пдржана на 22.05.2019 гпдина, 
дпнесе: 

 
П Д Л У К А 

за ппределуваое на лпкалитет за 
прганизираое на 

“Фестивал на пивптп - 2019“ 
 

Член 1 
Манифестацијата “Фестивал на пивптп 

2019“ ќе се пдржи на лпкалитетпт кпј ги ппфаќа 
следните граници: 

- пд север - Плпщтад „Александрија“ 
- пд истпк - крстпсница на Булевар “Гпце 

Делшев“ сп улица „Прилепски 
Бранители“ 

- пд југ- Плпщтад „Метпдија Андпнпв – 
Чентп“ и кракпт пд улицата „Прде 
Уутески“ 

- пд запад - крстпсница на Булевар “Гпце 
Делшев“ сп улица “Кузман Јпсифпски“. 

Ппврщината предвидена за ппставуваое на 
щтандпви изнесува 4131m2

 
- нетп ппврщина. 
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Член 2 
Се забранува ппставуваое на бини и 

щтандпви вп паркпвските ппврщини кпи не се 
предвидени вп графишкипт прилпг даден вп 
прилпг на пваа пдлука.  
Се забрануваат градежни зафати (трајни или 
мпнтажнп-демпнтажни) на летната сцена, пред 
сппменикпт на Александар Македпнски. 

За паркинг прпстпр, за пптребите на 
фестивалпт, се пдредува прпстпрпт пд Булевар 
“Гпце Делшев“ сп пресекпт на улица “Кузман 
Јпсифпски“ и улица “Димп Наредникпт“, делпт 
пд крстпсницата на Булевар “Гпце Делшев“ сп 
улица „Прилепски Бранители“ дп нпвата 
ппщтинска зграда, паркингпт ппмеду нпвата 
ппщтинска заграда и зградата на Македпнски 
телекпм и паркингпт на улица „Кузман 
Јпсифпски“ (кај Центарпт за култура „Маркп 
Цепенкпв“). 

Член 3 
Ппсебните лпкации за фестивалпт, какп 

и ппставуваоетп на санитарни швпрпви, 
ппределени се сп графишки прилпг - “Фестивал 
на пивптп-2019“, израбптен пд ЈП за ПФП 
Прилеп кпј е спставен дел на пваа пдлука. 

 
 

 
Член 4 

Пред дпбиваое на пдпбрение за 
нашинпт на кпристеое на прпстпрпт, 
прганизатпрпт е дплжен да прибави спгласнпст 
пд: ЕВН Македпнија АД Скппје - КЕЦ Прилеп, 
ЈКП “Впдпвпд и канализација“ Прилеп, ЈКП 
“Кпмуналец“ Прилеп, МВР - Сектпр за 
сппбраќај, Уеритпријална ПП единица - Прилеп 
и други служби кпи ќе гп ппслужуваат 
фестивалпт. 
 

Член 5 
Пбезбедуваоетп и безбеднпста на 

фестивалпт е пбврска на прганизатпрпт. 
 

Член 6 
Пваа пдлука влегува вп сила псмипт 

ден пп пбјавуваоетп вп “Сл.гласник на ппщтина 
Прилеп“. 
 
 

Брпј.09-1697/21  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ НА 
ТРАЈНП КПРИСТЕОЕ В1-2 (СРЕДНП 

ПБРАЗПВАНИЕ), ПБЈЕКТ БР. 2 НА КП 12195/3  ИЛ 
64887 КП ПРИЛЕП, ПБЈЕКТИ 1 И 3 НА КП 5869/2 
ИЛ 6862 КП ВАРПШ, НА СПУ ,,РИСТЕ РИСТЕСКИ-

РИЧКП’’-ПРИЛЕП 
 

 1. Пдлуката за даваое на трајнп 
кпристеое В1-2 (среднп пбразпвание), пбјект 
бр. 2 на КП 12195/3  ИЛ 64887 КП Прилеп, 
пбјекти 1 и 3 на КП 5869/2 ИЛ 6862 КП Варпщ, на 
СПФ ,,Ристе Ристески-Ришкп’’-Прилеп, се пбјавува 
вп “Службен гласник на Ппщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-1699/21  ГРАДПНАЧАЛНИК 
22.05.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 10 и 

шлен 62 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ” бр.5/2002), врз пснпва 
на шлен 26 став 1 тпшка 33 и шлен 60 пд Статутпт 
на Oпщтина Прилеп („ Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11 /2008) 
и шлен 22 пд Закпнпт за кпристеое и 
распплагаое сп стварите вп државна 
сппственпст и сп стварите вп ппщтинска 
сппственпст (,,Сл. Весник на РМ’’ бр.78/2015 
гпдина) Спветпт на Ппщтина Прилеп на 
седницата пдржана на ден 22.05.2019  гпдина, 
дпнесе: 
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П Д Л У К А 

за даваое на трајнп кпристеое В1-2 (среднп 
пбразпвание), пбјект бр. 2 на КП 12195/3  ИЛ 

64887 КП Прилеп, пбјекти 1 и 3 на КП 5869/2 ИЛ 
6862 КП Варпщ, на СПФ ,,Ристе Ристески-Ришкп’’-

Прилеп  
 
 

Член 1 
 Сп пваа пдлука на СПФ ,,Ристе Ристески-
Ришкп’’-Прилеп му се даваат на трајнп 
кпристеое В1-2 (среднп пбразпвание), пбјект 
бр. 2 на КП 12195/3  ИЛ 64887 КП Прилеп, 
пбјекти 1 и 3 на КП 5869/2 ИЛ 6862 КП Варпщ, 
на СПФ ,,Ристе Ристески-Ришкп’’-Прилеп. 

Член 2 
В1-2 (среднп пбразпвание) пд шлен 1 на 

пваа пдлука се дава на трајнп кпристеое на СПФ 
,,Ристе Ристески-Ришкп’’-Прилеп, без надпмест. 

Член 3 
Градпнашалникпт на Ппщтина Прилеп 

склушува дпгпвпр сп директпрпт на СПФ ,,Ристе 
Ристески-Ришкп’’-Прилеп, сп кпј се уредуваат 
правата и пбврските за детска градинка пд шлен 
1 на пваа пдлука кпја се дава на  трајнп  
кпристеое. 

Член 4 
 Пваа Пдлука влегува вп сила псмипт 
ден пд денпт  на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на ппщтина Прилеп”. 
 
 

Брпј.09-1697/22  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 

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

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

УТВРДУВАОЕ НА ППТРЕБА ЗА РАЗМЕНА НА 
ГРАДЕЖНП ЗЕМЈИШТЕ ВП СППСТВЕНПСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА СП ГРАДЕЖНП 
ЗЕМЈИШТЕ ВП СППСТВЕНПСТ НА ФИЗИЧКП 

ЛИЦЕ  НА КПЕ Е ПРЕДВИДЕНП ИЗГРАДБА НА 
ПБЈЕКТИ ПД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ПД ЛПКАЛНП 

ЗНАЧЕОЕ-ИЗГРАДБА НА КПМУНАЛНА И 
СППБРАЌАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕДВИДЕНА 

СП ДУП ЗА ДЕЛ ПД ПД УБ 11.01 И УБ 11.05 
 

 
 1. Пдлуката за утврдуваое на пптреба за 

размена на градежнп земјищте вп сппственпст 
на Република Македпнија сп градежнп земјищте 
вп сппственпст на физишкп лице  на кпе е 
предвиденп изградба на пбјекти пд јавен 
интерес пд лпкалнп знашеое-изградба на 
кпмунална и сппбраќајна инфраструктура 
предвидена сп ДФП за дел пд пд ФБ 11.01 и ФБ 
11.05, се пбјавува вп “Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-1699/22  ГРАДПНАЧАЛНИК 
22.05.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 
 

Врз пснпва на шлен  16 став 3 пд 

Закпнпт за градежнп земјищте  (Сл весник на 

РМ 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 

190/16) Спветпт на Ппщтина Прилеп на 

седницата пдржана на ден 22.05.2019  гпдина, 

дпнесе: 

П  Д  Л  У  К  А 
За утврдуваое на пптреба за размена на 

градежнп земјиште вп сппственпст на 
Република Македпнија сп градежнп земјиште 

вп сппственпст на физичкп лице  на кпе е 
предвиденп изградба на пбјекти пд јавен 

интерес пд лпкалнп значеое – изградба на 
кпмунална и сппбраќајна инфраструктура 

предвидена сп ДУП за дел пд пд УБ 11.01 и УБ 
11.05 

 

Член 1  
Сп пваа пдлука се утврдува пптребата 

пд размена на градежнп земјищте сппственпст 
на Република Макепднија и тпа дел пд КП 
8299/1 КП Прилеп запищана вп Имптен лист 
54812 кпја сппред гепдетскипт елабпрат 
израбптен пд ДГФ ГПС премер ДППЕЛ сп 
делпвпден брпј 08-99/3 пд 09.04.2019 гпдина 
претставува нпвпфпрмирана КП 8299/57,  дел 
пд КП 8300/4 КП Прилеп запищана вп имптен 
лист 54813 и дел пд КП 1508/1 КП Прилеп 
запищана вп Имптен лист 53866 кпја сппред 
гепдетскипт елабпрат израбптен пд ДГФ ГПС 
премер ДППЕЛ сп делпвпден брпј 08-99/3 пд 
09.04.2019 гпдина претставува нпвпфпрмирана 
КП 1508/3. Делпвите пд гпресппменатите 
катастарски парцели  заеднп сп катастарската 
парцела 8300/3 сппственпст на лицетп Гпран 
Кпшпски ја фпрмираат ГП 395 кпја е сп вкупна 
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пппврщина пд 285м2. Предмет на размена е 
дел 395 ГП  вп ппврщина пд 272м2 сппственпст 
на Република Македпнија. 

Гпреппищанптп градежнп земјищте се 
разменува сп градежнп земјищте кпе се напда 
на дел пд КП 8300/1  КП Прилеп вп ппврщина 
пд 266м2 сппственпст на Кпшпски Гпран. 

Разликата вп ппврщината на 
градежнптп земјищте кпе се разменува ќе се 
надпмести сп паришен надпместпк спгласнп 
пазараната цена пп м2 утврдена сп извещтајпт 
за прпценка на пазарна вреднпст на градежнп 
неизграденп земјищте  бр.14-30 пд 25.02.2019 
гпдина, кпј надпместпк ќе биде прецизиран вп 
сппгпдбата за размена на градежнп земјищте. 

 
Член 2 

Пптребата пд размена на градежнп 
земјищте се утврдува заради изградба на 
пбјекти пд јавен интерес пд лпкалнп знашеое - 
изградба на кпмунална инфраструктура 
(впдпвпдна инсталација, фекална и 
атмпсферска канализација, телефпнска 
инсталација, нискп наппнска електришна мрежа 
и улишнп псветлуваое) и сппбраќајна 
инфраструктура (станбена улица сп трптпари) 
предвидени сп ДФП за дел пд пд ФБ 11.01 и ФБ 
11.05 дпнесен сп Пплука бр. 07-1045/13 пд 
27.04.2012 гпдина. 
 

Член 3 
 Пваа пдлука да се спрпведе спгласнп 

Закпнпт за градежнп земјищте и Пдлуката за 
врщеоетп на рабптите за распплагаое сп 
градежнп земјищте вп сппственпст на 
Република Македпнија сп бр.41-910/1 пд 
11.02.2012 гпд. на Владата на Република 
Македпнија. 

Член 4 

                    Пваа пдлука влегува вп сила псмипт 
ден пд денпт на пбјавуваое вп Службен 
гласник. 

 
 

Брпј.09-1697/23  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПРПГРАМАТА ЗА ИЗМЕНА 
НА ПРПГРАМАТА ЗА РАБПТА ВП ПБЛАСТА НА 
РАСППЛАГАОЕТП СП ГРАДЕЖНП ЗЕМЈИШТЕ  

СППСТВЕНПСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА НА 
ППДРАЧЈЕТП НА ППШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 

ГПДИНА 
 

 1. Прпграмата за измена на Прпграмата 
за рабпта вп пбласта на распплагаоетп сп 
градежнп земјищте  сппственпст на Република 
Македпнија на ппдрашјетп на Ппщтина Прилеп 
за 2019 гпдина, се пбјавува вп “Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-1699/23  ГРАДПНАЧАЛНИК 
22.05.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 

 
 

 Врз пснпва на шлен 99 пд Закпнпт за 
градежнп земјищте (Сл.весник на РМ брпј 15/15, 
98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 ), 
Спветпт на Ппщтина Прилеп на седница пдржана 
на ден 22.05.2019 гпдина, дпнесе 
 

  ПРПГРАМА 
 за измена на Прпграмата за рабпта вп пбласта 

на распплагаоетп сп градежнп земјиште  
сппственпст на Република Македпнија на 

ппдрачјетп на Ппштина Прилеп за 2019 гпдина 
 

шлен 1 
Се врщи измена вп прпграмата за рабпта 

вп пбласта на распплагаоетп сп градежнптп 
земјищте сппственпст на Република Македпнија 
на ппдрашјетп на Ппщтина Прилеп за 2019 
гпдина и тпа вп делпт Пснпви за израбптка на 
Прпграматa. Измената се врщи вп тпшка 2 
“Пснпвни плански дпкументи” така щтп на 
местптп каде щтп стпи:   ДФП за ФЕ8, ФБ 8.02, 
плански ппфат "1" дпнесен сп пдлука бр. 07-
1244/11 пд 18.06.2014г. треба да стпи: ДФП за 
ФАЕ13.01-дел, плански ппфат А, дпнесен сп 
пдлука бр. 07-466/7 пд 22.02.2012г.  
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шлен 2 

 Пваа измена е спставен дел пд 
прграмата. Другипт дел пд прпграмата пстанува 
ист. 
  

шлен 3 
Пваа пдлука влегува вп сила псмипт ден пд 

денпт на пбјавуваое вп Службен гласник. 

 
 

Брпј.09-1697/24  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 
ДПНЕСУВАОЕ НА ДЕТАЛЕН 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 
10, БЛПК 10.3 КП ПРИЛЕП, 

ППШТИНА ПРИЛЕП, ПЛАНСКИ 
ПЕРИПД 2016-2021 

 
 1. Пдлуката за дпнесуваое на Детален 

Фрбанистишки План за шетврт 10, блпк 10.3 КП 
Прилеп, Ппщтина Прилеп, плански перипд 2016-
2021, се пбјавува вп “Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-1699/24  ГРАДПНАЧАЛНИК 
22.05.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 

  
Врз пснпва на шлен 39, став 1 пд Закпнпт за 
прпстпрнп и урбанистишкп планираое, 
планираое (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 
193/15, 31/16,163/16,64/18 и 168/18), шлен 22 
став 1, тпшка 1 и шлен 36 пд Закпнпт за лпкална 
сампуправа (Службен весник на РМ 5/02) и шлен 
14, став 1, тпшка 1 и шлен 26 пд Статутпт на 
ппщтина Прилеп (Службен гласник на ппщтина 
Прилеп 6/03), Спветпт на Ппщтина Прилеп на 

седницата пдржана на ден 22.05.2019 гпдина, 
дпнесе: 
 

П Д Л У К А 
за дпнесуваое на ДЕУАЛЕН ФРБАНИСУИЧКИ 
ПЛАН ЗА шетврт 10, блпк 10.3 КП Прилеп , 
Ппщтина Прилеп плански перипд 2016-2021 

 
     

шл.1 
               Се дпнесува Детален Фрбанистишки 
план за шетврт 10,блпк 10.3 КП Прилеп, 
Ппщтина Прилеп, плански перипд 2016-2021, 
какп щтп е пзнашенп вп графишките прилпзи кпи 
се спставен дел на пваа Пдлука, ( вп 
натампщнипт текст: Планпт). 
 
 Планскипт ппфат е  дефиниран сп 
следната граница:  
 
-пд северпистпшната страна пспвината на 
Спбирна улица С8 „Александар Македпнски“ и 
Сервисната улица Ср 9 ,,Нпвппланирана 1002,, 
-пд југпистпшната страна пспвината на 
Магистралната улица М1 ,,Пбикплница запад,, и 
Спбирната улица С8 „Александар Македпнски“  
-пд југпзападната страна пспвината на 
железнишката пруга Битпла-Прилеп-Скппје  
-пд северпзападна страна пспвината на 
Сервисната улица Ср9 “Нпвппланирана 1002” 

 
Ппфатпт е сп ппврщина пд 35,92ха. 

 
Чл.2 

 
Планпт пд шлен 1 на пваа Пдлука ги спдржи 
следните прилпзи: 
 

 Спгласнпст пд Министерствптп за 
трансппрт и врски - Сектпр за 
уредуваое на прпстпрпт бр.24-
1051/2 пд 08.02.2019гпдина на 
Кпнешен- Предлпг Детален 
Фрбанистишки план за шетврт 
10,блпк 10.3 КП Прилеп, Ппщтина 
Прилеп, плански перипд 2016-
2021,плански перипд 2016-2021 сп 
тех.бр.045/16 пд  Јули 2018 гпдина 
израбптен пд  пд ЈП за ПФП пд 
Прилеп 

 Гпдищна прпграма за израбптка, 
измена и дппплнуваое на 
Прпграмата за израбптка на 
урбанистишки планпви за 2016 
гпдина,вп ппщтина Прилеп сп брпј 
25-253/4 пд 29.01.2016 гпдина. 
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 Гпдищна прпграма за израбптка, 
измена и дппплнуваое на 
Прпграмата за израбптка на 
урбанистишки планпви за 
2016гпдина,вп ппщтина Прилеп сп 
брпј 25-253/4 пд 29.01.2016 гпдина 

 Прпграма за израбптка на 
урбанистишки планпви за  2017 
гпдина,вп ппщтина Прилеп сп брпј 
35-180/5 пд 27.01.2017 гпдина 

 Прпграма за израбптка на 
урбанистишки планпви за  2017 
гпдина,вп ппщтина Прилеп сп брпј 
35-180/5 пд 27.01.2017 гпдина 

 Прпграма за измена и 
дппплнуваое на Прпграмата за 
израбптка на урбанистишки 
планпви за  2018 гпдина,вп 
ппщтина Прилеп сп брпј 09-3151/17 
пд 30.08.2018 гпдина 

 Рещение за фпрмираое Кпмисија 
за урбанизам, брпј 1604/1 пд 
15.07.2015гпдина 

 Планска прпграма израбптена пд 
Кпмисија за урбанизам, бр.0-
1310/2 пд 10.06.2016г. 

 Предлпг за пдпбруваое на Планска 
прпграма бр.09-1723/2 пд 
08.06.2016г. 

 Пптврда за заверка на пдпбрена 
Планска прпграма сп бр.09-1723/1 
пд 06.06.2016гпдина, пдпбрена пд 
Кпмисија за урбанизам бр.09-
1723/3 пд 10.06.2016гпдина. 

 Рещение за пдпбруваое на 
Планска прпграма, брпј 03-1310/3 
пд 10.06.2016гпдина. 

 Предлпг Детален урбанистишки 
план за шетврт 10,блпк 
10.3,Ппщтина Прилеп,плански 
перипд (2016-2021),плански ппфат 
(35.92ха),израбптен пд ,,ЈП за ПФП,, 
Прилеп,сп технишки брпј 045/16 пд 
Август 2016гпдина. 

 Струшнп мислеое пп предлпг 
планпт пд Кпмисија за 
урбанизам,брпј 09-1723/4 пд 
09.09.2016гпдина; 

 Извещтај за изврщена струшна 
ревизија израбптена пд “ПЕРКАН 
ПРПЕКУ” ДППЕЛ Прилеп, пд 
06.12.2016гпдина; 

 Пдлука за прганизираое на Јавна 
презентација и Јавна анкета на 
планпт дпнесена пд 
градпнашалникпт на ппщтината, 

брпј 08-1977/1 пд 
22.09.2016гпдина; 

 Спппщтение за прганизираое на 
Јавна анкета и Јавна презентација 
на планпт дпнесенп пд 
Градпнашалникпт на 
ппщтината,брпј 03-1977/2 пд 
22.09.2016гпдина;Рещение за 
фпрмираое на Струшна кпмисија за 
израбптка на извещтај пп 
спрпведена Јавна презентација и 
Јавна анкета дпнесенп пд 
градпнашалникпт  на ппщтината, 
брпј 08-1992/1 пд 
23.09.2016гпдина< 

 Записник пд Јавна презентација и 
Јавна анкета бр.09-1723/6 пд 
12.10.2016гпдина; 

 Извещтај пд Јавна презентација и 
Јавна анкета бр.09-1723/7 пд 
19.10.2016гпдина; 

 Предлпг Детален урбанистишки 
план за шетврт 10,блпк 
10.3,Ппщтина Прилеп,плански 
перипд (2016-2021),плански ппфат 
(35.92ха),израбптен пд ,,ЈП за ПФП,, 
Прилеп,сп технишки брпј 045/16 пд 
Декември 2016гпдина. 

 Струшнп мислеое пп предлпг 
планпт пд Кпмисија за 
урбанизам,брпј 09-1723/15 пд 
22.12.2016гпдина; 

 Извещтај за изврщена струшна 
ревизија  израбптена пд “ПЕРКАН 
ПРПЕКУ” ДППЕЛ Прилеп, брпј 07-
359/2 пд 27.12.2016гпдина; 

 Пдлука за прганизираое на Јавна 
презентација и Јавна анкета на 
планпт дпнесена пд 
градпнашалникпт на ппщтината, 
брпј 08-522/1 пд  13.03.2017гпдина; 

 Спппщтение за прганизираое на 
Јавна анкета и Јавна презентација 
на планпт дпнесенп пд 
Градпнашалникпт на 
ппщтината,брпј 03-522/2 пд 
13.03.2017гпдина; 

 Рещение за фпрмираое на Струшна 
кпмисија за израбптка на извещтај 
пп спрпведена Јавна презентација 
и Јавна анкета дпнесенп пд 
градпнашалникпт  на ппщтината, 
брпј 08-1992/1 пд 
23.09.2016гпдина; 

 Записник пд ппвтпрна Јавна 
презентација и Јавна анкета бр.09-
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1723/20 пд 06.04.2017 ппвтпрна 
гпдина; 

 Извещтај пд ппвтпрна Јавна 
презентација и Јавна анкета бр.09-
1723/21 пд ппвтпрна 
07.04.2017гпдина; 

 Предлпг Детален урбанистишки 
план за шетврт 10,блпк 
10.3,Ппщтина Прилеп,плански 
перипд (2016-2021),плански ппфат 
(35.92ха),израбптен пд ,,ЈП за ПФП,, 
Прилеп,сп технишки брпј 045/16 пд 
Август 2017гпдина. 

 Извещтај пд изврщена струшна 
ревизија изгптвена пд ,,Перкан 
Прпект,, пд Септември 2017 г.  

 Предлпг Детален урбанистишки 
план за шетврт 10,блпк 
10.3,Ппщтина Прилеп,плански 
перипд (2016-2021),плански ппфат 
(35.92ха),израбптен пд ,,ЈП за ПФП,, 
Прилеп,сп технишки брпј 045/16 пд 
Јули 2017гпдина. 

 Струшнп мислеое пп предлпг 
планпт пд Кпмисија за 
урбанизам,брпј 09-1723/25 пд 
27.07.2017гпдина; 

 Извещтај за изврщена струшна 
ревизија  израбптена пд “ПЕРКАН 
ПРПЕКУ” ДППЕЛ Прилеп,  пд Јули 
2017гпдина; 

 Предлпг Детален урбанистишки 
план за шетврт 10,блпк 
10.3,Ппщтина Прилеп,плански 
перипд (2016-2021),плански ппфат 
(35.92ха),израбптен пд ,,ЈП за ПФП,, 
Прилеп,сп технишки брпј 045/16 пд 
Пктпмври 2017гпдина. 

 Извещтај пд изврщена струшна 
ревизија изгптвена пд ,,Перкан 
Прпект,, дппел Прилеп пд Нпември 
2017 г. 

 Предлпг Детален урбанистишки 
план за шетврт 10,блпк 
10.3,Ппщтина Прилеп,плански 
перипд (2016-2021),плански ппфат 
(35.92ха),израбптен пд ,,ЈП за ПФП,, 
Прилеп,сп технишки брпј 045/16 пд  
Декември 2017гпдина; 

 Пдлука за прганизираое на Јавна 
презентација и Јавна анкета на 
планпт дпнесена пд 
градпнашалникпт на ппщтината, 
брпј 08-187/1 пд  18.01.2018гпдина; 

 Спппщтение за прганизираое на 
Јавна анкета и Јавна презентација 

на планпт дпнесенп пд 
Градпнашалникпт на 
ппщтината,брпј 03-187/2 пд 
18.01.2018гпдина; 

 Рещение за исправка на технишка 
грещка вп Спппщтениетп за 
прганизираое на Јавна 
презентација и Јавна анкета на 
планпт пд 10.12.2018гпдина пд 
Градпнашалникпт на ппщтината; 

 Рещение за фпрмираое на Струшна 
кпмисија за израбптка на извещтај 
пп спрпведена Јавна презентација 
и Јавна анкета дпнесенп пд 
градпнашалникпт  на ппщтината, 
брпј 08-187/3 пд 18.01.2018гпдина; 

 Записник пд ппвтпрна Јавна 
презентација и Јавна анкета бр.09-
1723/37 пд  22.02.2018 гпдина; 

 Извещтај пд ппвтпрна Јавна 
презентација и Јавна анкета бр.09-
1723/38 пд 26.02.2018гпдина; 

 Кпнешен -Предлпг Детален 
урбанистишки план за шетврт 
10,блпк 10.3,Ппщтина 
Прилеп,плански перипд (2016-
2021),плански ппфат 
(35.92ха),израбптен пд ,,ЈП за ПФП,, 
Прилеп,сп технишки брпј 045/16 пд  
Јули 2018гпдина; 

 Ппзитивен извещтај пд изврщена 
Струшна ревизија изгптвена пд 
,,Перкан Прпект,, дппел Прилеп, пд 
Нпември 2018гпдина; 

 Пдлука за неспрпведуваое на 
Стратегиска пцена  за влијание на 
живптната средина дпнесена пд 
Градпнашалникпт на ппщтината  
брпј 08-2396/1 пд 
15.11.2016гпдина; 

 Известуваое пд министерствп за 
живптна средина и прпстпрнп 
планираое  пп  Пдлуката за 
неспрпведуваое на Стратегиска 
пцена  за влијание на живптната 
средина,  брпј ФП1-15-810/2 пд 
17.03.2017гпдина;  

 Пдгпвпр бр.07-265/2 пд 
30.08.2016гпдина пд Завпд за 
защтита на сппмениците на 
културата и музеј – Прилеп; 

 Мислеое пд Министерствп за 
култура-Фправа за защтита на 
културнптп наследствп брпј 17-
3352/2 пд 31.08.2017гпдина; 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 9 од 22.05.2019 година 

 

31 
 

 Мислеое за утврдена спстпјба пд 
Агенција за катастар на 
недвижнпсти сп брпј 0928-153/4 пд 
04.04.2018гпдина; 

 Мислеое пд ЕВН – КЕЦ Прилеп сп 
брпј 14-461/2 пд 03.04.2017гпдина. 

 Мислеое пд  Дирекција за защтита 

и спасуваое сп брпј 09-73/2 пд  

08.05.2017 гпдина. 

 Мислеое пд ЈП Македпнски 
железници-инфраструктура,брпј 
2001-2578/1 пд 06.06.2017гпдина. 

 Мислеое пд Македпнски Уелекпм 

АД Скппје сп брпј 110170/1 пд 

27.03.2017 гпдина.  

 

СПДРЖИНА 

Ппшт дел 
 

- Наслпвна страна 
- Спдржина 
- Регистрација пд Централен Регистар 

на РМ 
- Лиценца на правнптп лице 
- Рещение за назнашуваое на пдгпвпрни 

планери 
- Кппии пд пвластуваоата на планерите 
- Прпграма за дпнесуваое на 

урбанистишки планпви на 
теритпријата на Ппщтина Прилеп за 
2016г.  

- Планска прпграма 
- Прилпзи на дпкументаципната пснпва, 

ппдатпци и инфпрмации пд 
субјектите кпи ги врщат рабптите пд 
пбласта на защтита на живптната 
средина, защтита на културнптп 
наследствп, защтитата и 
спасуваоетп, здравствената 
защтита, пбразпваниетп, 
земјпделиетп, впдпстппанствптп, 
трансппртпт и врските, 
впздухпплпвствптп, безбеднпста, 
јавните патищта, какп и субјектите 
надлежни за изградба и пдржуваое 
на сппбраќајна, впдпвпдна, 
канализаципна, електрпенергетска, 
телекпмуникациска, тпплпвпдна и 
гаспвпдна инфраструктура 

- Ппдатпци издадени пд страна на 
Министерствп за култура на РМ, 
Фправа за защтита на културнптп 

наследствп бр.17-2634/2 пд 
25.08.2016 гпд. 

- Пдгпвпр на известуваое издаден 
пд страна на НФ Завпд за защтита 
на сппмениците на културата и 
Музеј - Прилеп бр.07-265/2 пд 
30.08.2016 гпд.. 

- Пптврда за ппдземни и надземни 
инсталации на дистрибутивната 
мрежа и пбјекти бр.24-1617/2 пд 
01.07.2016 гпд, издаденп пд ЕВН 
Македпнија АД Скппје, КЕЦ – 
Прилеп. 

- Известуваое пд ЈКП „Впдпвпд и 
канализација“ – Прилеп, за 
впдпвите на ппстпјната 
впдпвпдна и канализаципна 
мрежа бр.03-12/25-1 пд 
02.02.2017 гпд. 

- Известуваое за впдпвите на 
ппстпјната телефпнска мрежа 
бр.07-287349/1 пд 22.07.2016гпд. 
издаденп пд „Македпнски 
Уелекпм“ АД Скппје. 

- Известуваое бр.4027/1 пд 
14.07.2016 гпд. издаденп пд ЈП 
Македпнски Железници 
Инфраструктура - Скппје. 

- Известуваое пд МЕПСП бр.02-
3895/1 пд 08.07.2016 гпд. 

 
 

Дпкументаципна пснпва 
 

- Уекстуален дел   
    
   

- Впвед   
    
     

- Гепграфскп и гепдетскп 
пдредуваое на  

ппдрашјетп на планскипт ппфат
    
    
- Истпријат на планираоетп и 

уредуваоетп 
на планскипт ппфат 

    
     
- Ппдатпци за прирпдни шинители 

и вреднпсти 
вп планскипт ппфат и негпвата 

пкплина    
   

- Гепграфска 
пплпжба 
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- Сеизмика на 
прпстпрпт 
    

- Клима 
   
   
   

- Ппдатпци за спздадени 
вреднпсти и шинители 

- Културнп наследствп 
    
   

- Инвентаризација на земјищтетп и 
зеленилптп вп планскипт ппфат, 
на изграденипт градежен фпнд и 
на вкупната физишка 
супраструктура   

- Ппврщина на 
ппфатпт - 
нумеришки 
ппказатели 
    

- Нумеришки 
ппказатели на 
нивп на 
катастарски 
парцели 
   

- Преглед на 
пбјекти пп 
кпнструктивен 
систем 
    

- Преглед на 
пбјекти пп 
спратнпст 
   
   

- Инвентаризација на ппстпјни 
сппменишки целини, градби пд 
културнп-истприскп знашеое и 
културни предели  
     

- Инвентаризација и снимаое на 
изградена кпмунална 
инфраструктура  

- Флишна мрежа – 
сппбраќај 
   
    

- Хидрптехнишка 
инфраструктура
   
    

- Впдпвпд 
   
   
   

- Фекална канализација
   
   
  

- Атмпсферска 
канализација 
   
   

Електрпенергетск
а мрежа 
  
  
   
Уелекпмуникаци
ска мрежа – ПУУ
  
  
   

- Анализа на степен на реализација 
на важешкипт урбанистишки план
   

- Анализа на мпжнпстите за 
прпстпрен развпј  
    

- Други ппдтпци и инфпрмации пд 
субјектите пд шлен 32 пд Закпнпт 
за прпстпрнп и урбанистишкп 
планираое, релевантни за 
ппстпјната спстпјба на ппдрашјетп 
вп планскипт ппфат  
    
    

- Графишки прилпзи  
    
     

- Извпд пд измена и дппплнуваое 
на ГФП на Прилеп бр.09-1392/2 пд 
11.05.2015г. 

- Ажурирана гепдетска ппдлпга
                             
М=1:1000,  

- Дпкументаципна пснпва 
(инвентаризација на изграденипт 
градежен фпнд, вкупната физишка 
супраструктура, на земјищтетп и 
зеленилптп вп планскипт ппфат)
 М=1:1000 

- Дпкументаципна пснпва 
(инвентаризација на изградената 
кпмунална 
инфраструктура)=1:1000 

 
Планска дпкументација 
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- Уекстуален дел    

    
   

- Впвед   
    
     

- Гепграфска и гепдетска 
местппплпжба на планскипт 
ппфат    

- Уекстуални пдредби на план пд 
ппвиспкп нивп  
    

- Планска прпграма  
    
    

- Ппис и пбразлпжение на 
планскипт кпнцепт на 
прпстпрнипт развпј 
  

- Систем на групи 
на класи на 
намени 
   
  

- Класа на намени
   
   
   

- Густина на 
населенпст 
   
    

- Парцелација и 
регулација 
   
    

- Фрбанп зеленилп 
и пзеленетпст
   
    

- Планскп рещение на кпмунална 
инфраструктура  
    

- Планскп рещение 
на сппбраќајна 
инфраструктура
    

- Хидрптехнишка 
инфраструктура
   
    

- Впдпвпд 
   
   
   

- Фекална канализација
   
   
  

- Атмпсферска 
канализација 
   
   

- Хидрантска мрежа
  

- Електрпенергетика
   
   
   

- Флишнп псветлуваое
   
   
  

- Уелекпмуникациска 
мрежа 

- Мпбилна телефпнија 
- Екпнпмскп пбразлпжение 

    
    

- Мерки за защтита  
    
    

- Мерки за 
защтита и 
спасуваое 
   
   

- Мерки за 
защтита и 
спасуваое пд 
ппжар 

-  Хидрантска 
мрежа 

- Мерки за 
защтита на 
живптната 
средина 
   
  

- Мерки за 
защтита на 
прирпдата 
   
   

- Мерки за 
защтита на 
културнптп 
наследствп,кпнз. 
пснпви 
  

- Ппщти услпви за изградба,развпј 
и кпристеое на градежнптп 
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земјищте на планпт 
    
    
   

-  Други ппщти услпви 
    
     

- Ппсебни услпви за 
изградба,развпј и кпристеое на 
градежнптп земјищте на планпт
    
    
    

- Нумеришки дел   
    
    

- Нумеришки ппказатели на нивп на 
плански ппфат  
   

- Нумеришки ппказатели на нивп на 
градежни парцели  
   

- Билансни ппказатели 
    
    

 
- Графишки дел   

    
    

- Регулаципнен план  
   
 М=1:1000 

- План на ппврщини за градеое
   
 М=1:1000 

- Сппбраќаен план сп нивелациски 
план  
 М=1:1000 

- Инфраструктурен план 
    
 М=1:1000 

- План на зеленилп  
   
 M=1:1000 

- Синтезен план  
    
 М=1:1000 

    
   

 
Член 3 

Пдлуката за дпнесуваое на Детален 
урбанистишки план за шетврт 10,блпк 
10.3,Ппщтина Прилеп, плански перипд 2016-
2021, задплжителнп се прикашува вп 
електрпнска фпрма вп инфпрмацискипт систем 
е-урбанизам. 

 
Член 4 

Спставен дел на пваа Пдлука е Извещтајпт пд 
јавната презентација и јавната анкета, сп 
пбразлпжение за прифатените и неприфатените 
забелещки, израбптен пд струшна кпмисија 
фпрмирана пд  градпнашалникпт на Ппщтината. 
 

Член 5 
Планпт ќе гп спрпведува надлежнипт прган на 
Ппщтина Прилеп 
 

Член 6 
 

Пваа Пдлука влегува вп сила псмипт ден пд 
денпт на пбјавуваоетп вп „Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп“. 

 

 
 

Брпј.09-1697/25  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 

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

 
 

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

ДПНЕСУВАОЕ НА ДЕТАЛЕН 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 

10, БЛПК 10.7 КП ПРИЛЕП , 
ППШТИНА ПРИЛЕП,ПЛАНСКИ 

ПЕРИПД 2017-2022 
 

 1. Пдлуката за дпнесуваое на Детален 
Фрбанистишки План за шетврт 10, блпк 10.7 КП 
Прилеп , Ппщтина Прилеп,плански перипд 2017-
2022, се пбјавува вп “Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп”. 

 
 

 
Брпј 08-1699/25  ГРАДПНАЧАЛНИК 

22.05.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 
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Врз пснпва на шлен 39, став 1 пд Закпнпт за 
прпстпрнп и урбанистишкп планираое, 
планираое (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 
193/15, 31/16,163/16,64/18 и 168/18), шлен 22 
став 1, тпшка 1 и шлен 36 пд Закпнпт за лпкална 
сампуправа (Службен весник на РМ 5/02) и шлен 
14, став 1, тпшка 1 и шлен 26 пд Статутпт на 
ппщтина Прилеп (Службен гласник на ппщтина 
Прилеп 6/03), Спветпт на Ппщтина Прилеп на 
седницата пдржана на ден 22.05.2019 гпдина 
дпнесе: 
 
 

П Д Л У К А 
за дпнесуваое на ДЕУАЛЕН ФРБАНИСУИЧКИ 

ПЛАН ЗА 
шетврт 10, блпк 10.7 КП Прилеп , 

Ппщтина Прилеп плански перипд 2017-2022 
      
 

шл.1 
 
               Се дпнесува Детален Фрбанистишки 
план за шетврт 10,блпк 10.7 КП Прилеп, 
Ппщтина Прилеп, плански перипд 2016-2021, 
какп щтп е пзнашенп вп графишките прилпзи кпи 
се спставен дел на пваа Пдлука, ( вп 
натампщнипт текст: Планпт). 
 
 Планскипт ппфат е  дефиниран сп 
следната граница:  
 

- спбирната улица "Александар 
Македпнски" сп пзнака С8 пд 
северпзападната страна,  

- магистрален пат А1 Прилеп – 
Градскп, пд југпистпшната страна на 
блпкпт и 

-  сп пспвините на улиците пд 
секундарната улишна мрежа, 
сервисната улица "Нпвппланирана 
1003", сп пзнака Ср9 пд 
југпзападната и  

- сервисната улица "Нпвппланирана 
1004", сп пзнака Ср9 пд 
северпистпшната страна. 

 
Ппврщината на планскипт ппфат 

изнесува пкплу 294 516,65 м2, пднпснп 29,45ха. 
 
                                                                                   Чл.2 
 
Планпт пд шлен 1 на пваа Пдлука ги спдржи 
следните прилпзи: 

 

 Прпграма за израбптка на 

урбанистишки планпви на 

теритпријата на ппщтина Прилеп вп 

2016 гпдина, дпнесена пд Спветпт 

на ппщтината, бр. 25-253/4 пд 

29.01.2016 гпдина. 

 Прпграма за измена и 

дппплнуваое на Прпграмата за 

израбптка на урбанистишки 

планпви на теритпријата на 

ппщтина Прилеп вп 2016 гпдина, 

дпнесена пд Спветпт на ппщтината, 

бр. 25-903/19 пд 22.04.2016 гпдина. 

 Прпграма за измена и 

дппплнуваое на Прпграмата за 

израбптка на урбанистишки 

планпви на теритпријата на 

ппщтина Прилеп вп 2016 гпдина, 

дпнесена пд Спветпт на ппщтината, 

бр. 25-1689/15 пд 19.08.2016 

гпдина. 

 Прпграма за израбптка на 

урбанистишки планпви на 

теритпријата на ппщтина Прилеп за 

2017 гпдина, дпнесена пд Спветпт 

на ппщтината, бр. 35-180/5 пд 

27.01.2017 гпдина. 

 Прпграма за измена и 

дппплнуваое на Прпграмата за 

израбптка на урбанистишки 

планпви на теритпријата на 

ппщтина Прилеп за 2018 гпдина, 

дпнесена пд Спветпт на ппщтината, 

бр. 09-3151/17 пд 30.08.2018 

гпдина. 

 Прпграма за израбптка на 

урбанистишки планпви на 
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теритпријата на ппщтина Прилеп за 

2019 гпдина, дпнесена пд Спветпт 

на ппщтината, бр. 09-531/25 пд 

07.02.2019 гпдина. 

 Рещение за измена на Рещениетп 

за фпрмираое Кпмисија за 

урбанизам бр. 08-2396/1 пд 

30.10.2015 гпдина. 

 Предлпг за пдпбруваое на 

Планската прпграма бр. 09-559/2 

пд 07.03.2017 гпдина, пд 

Кпмисијата за урбанизам. 

 Планска прпграма израбптена пд 

кпмисијата фпрмирана пд 

градпнашалник, бр. 09-559/1 пд 

03.03.2017 гпдина. 

 Пптврда за заверка бр. 09-559/3 пд 

09.03.2017 гпдина. 

 Рещение за пдпбруваое на 

Планска прпграма, бр. 08-508/2 пд 

08.03.2017 гпдина. 

 Кпнешен Предлпг Детален 

урбанистишки план за Четврт 10, 

Блпк 10.7,Ппщтина Прилеп, сп 

плански перипд (2017-2022), сп 

плански ппфат (29.45ха), израбптен 

пд ЈП за прпстпрни и урбанистишки 

планпви Прилеп, сп тех.бр. 007/17 

пд август 2018 гпдина. 

 Струшнп мислеое пп Предлпг план 

пд Кпмисија за урбанизам, бр.09-

1015/3 пд 25.08.2017 гпдина. 

 Пдлука за прганизираое на јавна 

презентација и јавна анкета на 

планпт пд Градпнашалникпт на 

ппщтината, бр.08-1631/1 пд 

31.08.2017 гпдина. 

 Спппщтение за прганизираое на 

јавна анкета и јавна презентација 

на планпт, дпнесенп пд 

Градпнашалникпт на ппщтината, 

бр.03-1631/2 пд 31.08.2017 гпдина. 

 Рещение за фпрмираое на Струшна 

кпмисија за израбптка на Извещтај 

пп спрпведена јавна анкета и јавна 

презентација дпнесенп пд 

Градпнашалникпт на ппщтината, 

бр.08-1631/3 пд 31.08.2017 гпдина. 

 Записник пд јавна презентација и 

јавна анкета, бр. 09-1015/6 пд 

19.09.2017 гпдина. 

 Извещтај пд јавна анкета и јавна 

презентација пп планпт бр. 09-

1015/7 пд 20.09.2017 гпдина. 

 Извещтај пд изврщена Струшна 

Ревизија изгптвена пд Перкан 

Прпект ДППЕЛ Прилеп сп тех. бр. 

05/18-4 пд 22.03.2019 гпдина 

заверена делпвпднп сп бр.05/18-3 

пд 11.12.2018 гпдина. 

 Пдлука за неспрпведуваое на 

Стратегиска пцена за влијание на 

живптна средина дпнесена пд 

Градпнашалникпт на ппщтината бр. 

08-2003/1 пд 02.11.2017 гпдина. 

 Известуваое пд Министерствп за 

живптна средина и прпстпрнп 

планираое пп Пдлука за 

неспрпведуваое на Стратегиска 

пцена за влијание на живптна 

средина, бр. ФП1-15-1521/2017 пд 

21.11.2017 гпдина. 

 Спгласнпст пд Дирекција за 

защтита и спасуваое ПП Прилеп, 

бр. 09-16/2 пд 12.01.2018 гпдина. 
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 Дпставуваое на ппзитивнп 

мислеое пд Македпнски Уелекпм 

АД Скппје, бр. 305749/1 пд 

25.09.2017 гпдина. 

 Даваое на мислеое пд ЕВН 

Македпнија-КЕЦ Прилеп, бр. 13-

1837/2 пд 08.11.2017 гпдина. 

 Дпставуваое ппдатпци пд 

Министерствп за култура - Фправа 

за защтита на културнптп 

наследствп, бр. 17-1015/2 пд 

13.03.2017 гпдина. 

 Мислеое за утврдена спстпјба пд 

Агенција за катастар на 

недвижнпсти, бр.0939-2598/4 пд 

19.03.2018 гпдина. 

 Известуваое пд АД Впдпстппанствп 

на РМ Скппје, бр. 10-2019/2 пд 

16.07.2018 гпдина. 

 Пдгпвпр на бараое пд ЈКП 

Кпмуналец - Прилеп, бр. 0-3 363/2 

пд 05.02.2019 гпдина. 

 

 

СПДРЖИНА 

1. Ппшт дел 
1.1. Наслпвна страна 
1.2. Спдржина 
1.3. Регистрација пд Централен 

Регистар на РМ 
1.4. Лиценца на правнптп лице 
1.5. Рещение за назнашуваое на 

пдгпвпрни планери 
1.6. Кппии пд пвластуваоата на 

планерите 
1.7. Прпграма за за дпнесуваое на урб. 

планпви на теритпријата на Ппщтина Прилеп за 
2016г. 

1.8. Мислеое пд кпмисија за 
урбанизам за птппшнуваое 
ппстапка за израбптка на ДФП за 
шетврт 10, блпк 10.7 бр.09-1015/3 
пд 20.04.2016 

1.9. Прилпзи на дпкументаципната 
пснпва, ппдатпци и инфпрмации 

пд субјектите кпи ги врщат 
рабптите пд пбласта на защтита на 
живптната средина, защтита на 
културнптп наследствп, защтитата 
и спасуваоетп, здравствената 
защтита, пбразпваниетп, 
земјпделиетп, впдпстппанствптп, 
трансппртпт и врските, 
впздухпплпвствптп, безбеднпста, 
јавните патищта, какп и субјектите 
надлежни за изградба и 
пдржуваое на сппбраќајна, 
впдпвпдна, канализаципна, 
електрпенергетска, 
телекпмуникациска, тпплпвпдна и 
гаспвпдна инфраструктура 
1.9.1. Ппдатпци издадени пд 

страна на Министерствп за 
култура на РМ, Фправа за 
защтита на културнптп 
наследствп бр.17-1015/2 
пд 13.03.2017 гпд. 

1.9.2. Пдгпвпр на известуваое 
издаден пд страна на НФ 
Завпд за защтита на 
сппмениците на културата 
и Музеј - Прилеп бр.10-
161/2 пд 09.05.2017 гпд.  

1.9.3. Пптврда за ппдземни и 
надземни инсталации на 
дистрибутивната мрежа и 
пбјекти бр.14-335/2 пд 
10.03.2017 гпд, издаденп 
пд ЕВН Македпнија АД 
Скппје, КЕЦ – Прилеп. 

1.9.4. Известуваое за впдпвите на 
ппстпјната телефпнска 
мрежа бр.87318/1 пд 
08.03.2017гпд. издаденп 
пд „Македпнски Уелекпм“ 
АД Скппје. 2. 
Дпкументаципна пснпва 

2. Дпкументаципна пснпва 
2.1. Уекстуален дел 

2.1.1. Впвед 
2.1.2. Гепграфскп и гепдетскп 

пдредуваое на ппдрашјетп 
на планскипт ппфат 

2.1.3. Истпријат на планираоетп и 
уредуваоетп на планскипт 
ппфат 

2.1.4. Ппдатпци за прирпдни 
шинители и вреднпсти вп 
планскипт ппфат и 
негпвата пкплина 

2.1.4.1. Гепграфска 
пплпжба 
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2.1.4.2. Сеизмика на 
прпстпрпт 
2.1.4.3. Клима 

2.1.5. Ппдатпци за спздадени 
вреднпсти и шинители 

2.1.5.1. Културнп 
наследствп 

2.1.6. Инвентаризација на 
земјищтетп и зеленилптп 
вп планскипт ппфат, на 
изграденипт градежен 
фпнд и на вкупната 
физишка супраструктура 

2.1.6.1. Ппврщина на 
ппфатпт - нумеришки 
ппказатели 
2.1.6.2. Нумеришки 
ппказатели на нивп на 
катастарски парцели 
2.1.6.3. Преглед на 
пбјекти пп 
кпнструктивен систем 
2.1.6.4. Преглед на 
пбјекти пп спратнпст 

2.1.7. Инвентаризација на 
ппстпјни сппменишки 
целини, градби пд 
културнп- истприскп 
знашеое и културни 
предели 

2.1.8. Инвентаризација и снимаое 
на изградена кпмунална 
инфраструктура 

2.1.8.1. Флишна мрежа – 
сппбраќај 
2.1.8.2. Хидрптехнишка 
инфраструктура 
2.1.8.2.1. Впдпвпд 
2.1.8.2.2. Фекална 
канализација 
2.1.8.2.3. Атмпсферска 
канализација 
2.1.8.2.4. Мрежа на 
хидрпсистем 
    
2.1.8.3. 
Електрпенергетска 
мрежа 
2.1.8.4. 
Уелекпмуникациска 
мрежа – ПУУ 

2.1.9. Анализа на степен на 
реализација на важешкипт 
урбанистишки план 

2.1.10. Анализа на мпжнпстите за 
прпстпрен развпј 

2.1.11. Други ппдтпци и 
инфпрмации пд субјектите 
пд шлен 32 пд Закпнпт за 
прпстпрнп и урбанистишкп 
планираое, релевантни за 
ппстпјната спстпјба на 
ппдрашјетп вп планскипт 
ппфат 

2.2. Графишки прилпзи 
2.2.1. Извпд пд измена и 

дппплнуваое на ГФП на 
Прилеп дпнесен сп пдлука 
бр.25-2888/5 пд 28.12.2015 
издаден сп делпвпден 
бр.09-1483/2 пд 
01.06.2016г. 

2.2.2. Извпд пд ДФП за ФАЕ 19, 
дпнесен сп пдлука бр.08-
966/4 пд 04.09.1996 
гпд.,издаден сп делпвпден 
бр.09-1483/2 пд 
02.05.2019г. 

2.2.3. Извпд пд спседен ДФП за 
ФАЕ 19-ФБ 19/3, дел – 
“Металец”, дпнесен сп 
пдлука бр.07-2351/5 пд 
14.12.2006 гпд., издаден сп 
делпвпден бр.10-1202/1 пд 
29.06.2018 гпд. 

2.2.4. Збирен графишки прилпг сп 
нанесени плански 
рещенија пд дпнесен 
урбанистишки план кпи 
гранишат сп планскипт 
ппфат на урбанистишкипт 
план М=1:1000, лист бр. 2 

2.2.5. Ажурирана гепдетска 
ппдлпга М=1:1000, лист бр. 
3 

2.2.6. Дпкументаципна пснпва 
(инвентаризација на 
изграденипт градежен 
фпнд, вкупната физишка 
супраструктура, на 
земјищтетп и зеленилптп 
вп планскипт ппфат) 
М=1:1000, лист бр. 4 

2.2.7. Дпкументаципна пснпва 
(инвентаризација на 
изградената кпмунална 
инфраструктура) М=1:1000, 
лист бр. 5 

3. Планска дпкументација 
3.1. Уекстуален дел 

3.1.1. Впвед 
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3.1.2. Гепграфска и гепдетска 
местппплпжба на 
планскипт ппфат 

3.1.3. Уекстуални пдредби на план 
пд ппвиспкп нивп 

3.1.4. Планска прпграма 
3.1.5. Ппис и пбразлпжение на 

планскипт кпнцепт на 
прпстпрнипт развпј 

3.1.5.1. Систем на групи 
на класи на 
намени 

3.1.5.2. Класа на намени 
3.1.5.3. Густина на 

населенпст 
3.1.5.4. Парцелација и 

регулација 
3.1.5.5. Фрбанп 

зеленилп и 
пзеленетпст 

3.1.6. Планскп рещение на 
кпмунална инфраструктура 

3.1.6.1. Планскп 
рещение на 
сппбраќајна 
инфраструктура 

3.1.6.2. Хидрптехнишка 
инфраструктура 

3.1.6.2.1. Впдпвпд 
3.1.6.2.2. Фекална 

канализација 
3.1.6.2.3. Атмпсферска 

канализација 
3.1.6.2.4. Хидрантска 

мрежа 
3.1.6.3. 

Електрпенергети
ка 

3.1.6.3.1. Флишнп 
псветлуваое 

3.1.6.4. 
Уелекпмуникаци
ска мрежа 

3.1.6.4.1. Мпбилна 
телефпнија 

3.1.7. Екпнпмскп пбразлпжение 
3.1.8. Мерки за защтита 

3.1.8.1. Мерки за 
защтита и 
спасуваое 

3.1.8.2. Мерки за 
защтита и 
спасуваое пд 
ппжар 

3.1.8.2.1. Хидрантска 
мрежа 

3.1.8.3. Мерки за 
защтита на 
живптната 
средина 

3.1.8.4. Мерки за 
защтита на 
прирпдата 

3.1.8.5. Мерки за 
защтита на 
културнптп 
наследствп,кпн
з. пснпви 
  

3.1.9. Ппщти услпви за 
изградба,развпј и 
кпристеое на градежнптп 
земјищте на планпт 

3.1.10. Други ппщти услпви 
3.1.11. Ппсебни услпви за 

изградба,развпј и 
кпристеое на градежнптп 
земјищте на планпт 

3.2. Нумерички дел 
3.2.1. Нумеришки ппказатели на 

нивп на плански ппфат 
3.2.2. Нумеришки ппказатели на 

нивп на градежни парцели 
3.2.3. Билансни ппказатели 

3.3. Графички дел 
3.3.1. План на намена на 

земјищтетп и градбите 
М=1:1000, лист бр.1 

3.3.2. Регулаципнен план 
М=1:1000, лист бр.2 

3.3.3. План на ппврщини за 
градеое М=1:1000, лист 
бр.3 

3.3.4. Сппбраќаен план сп 
нивелациски план 
М=1:1000, лист бр.4 

3.3.5. Инфраструктурен план 
М=1:1000, лист бр.5 

3.3.6. План на зеленилп М=1:1000, 
лист бр.6 

3.3.7. Синтезен план М=1:1000, 
лист бр.7  
   
  

 
Член 3 

Пдлуката за дпнесуваое на Детален 
урбанистишки план за шетврт 10,блпк 
10.7,Ппщтина Прилеп, плански перипд 2016-
2021, задплжителнп се прикашува вп 
електрпнска фпрма вп инфпрмацискипт систем 
е-урбанизам. 
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Член 4 

Спставен дел на пваа Пдлука е Извещтајпт пд 
јавната презентација и јавната анкета, сп 
пбразлпжение за прифатените и неприфатените 
забелещки, израбптен пд струшна кпмисија 
фпрмирана пд  градпнашалникпт на Ппщтината. 
 

Член 5 
Планпт ќе гп спрпведува надлежнипт прган на 
Ппщтина Прилеп 
 

Член 6 
Дпнесенипт Детален урбанистишки план за 
шетврт 10,блпк 10.7,Ппщтина Прилеп, плански 
перипд 2016-2021, вп електрпнска фпрма се 
пбјавува на веб страната на Ппщтина Прилеп. 
 

Член 7 
Пваа Пдлука влегува вп сила псмипт ден пд 
денпт на пбјавуваоетп вп „Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп“. 
                                                   Израб 
 

Брпј.09-1697/26  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

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

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНПВИ НА 
ТЕРИТПРИЈАТА  НА  ППШТИНА 

ПРИЛЕП  ЗА 2019 ГПДИНА 
 

 1. Прпграмата за измена и дппплнуваое 
на Прпграмата за израбптка на  урбанистишки 
планпви на теритпријата  на  Ппщтина Прилеп  
за 2019 гпдина, се пбјавува вп “Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп”. 

 
Брпј 08-1699/26  ГРАДПНАЧАЛНИК 

22.05.2019 гпдина  на Ппщтина 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, 
31/16,163/16,64/18 и 168/18), 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 Ппщтина Прилеп 
(Службен гласник на Ппщтина Прилеп бр. 4/05 и 
10/08), Спветпт на ппщтина Прилеп на 
седницата пдржана на ден 22.05.2019 гпд, 
дпнесе: 

 
П Р П Г Р А М А 

за измена и дппплнуваое на Прпграмата за 
израбптка на  урбанистишки планпви на 

теритпријата  на  Ппщтина Прилеп  за 2019 
гпдина 

 
 
2. Планирани активнпсти 
 
Урбанистичкп планираое 
 
I. РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНПВИ 
Ппсле тпшката 1 се дпдаваат 2 (две) нпви тпшки 
и тпа: 

2. Регулациски план за Четврт 7  
3. Регулациски план за Четврт 10 

 
IV. УРБАНИСТИЧКП ПЛАНСКА И ПРПЕКТНА 
ДПКУМЕНТАЦИЈА 

 
ПРПЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА 
Ппсле тпшка 24 се дпдава 1 (една) тпшка 
и тпа: 

24. Прпект за Инфраструктура за линиска 
инфраструктурна градба: Нпв 
среднпнаппнски кабел низ КП бр.3480, 
бр.1896 и бр.1900 (КП Препвец) за 
наппјуваое на БСУС 10/0,4 kV; 100 kVA 
лпциран на КП бр.1900 (КП Препвец) – 
Ппщтина Прилеп 

 

      АРХИТЕКТПНСКП УРБАНИСТИЧКИ ПРПЕКТ:  
      Ппсле тпшка 9 се дпдаваат 2()две нпви тпшки 
кпи гласи: 

10. Архитектпнскп Фрбанистишки Прпект за 
препарцелација на Градежни Парцели 
бр 163 пд ДФП за ФАЕ 1, ФБ 1.04 – КП 
Варпщ, Ппщтина Прилеп 
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11. Архитектпнскп Фрбанистишки Прпект - 
за фпрмираое на нпви Градежни 
Парцели - Крин КГ 

 
3. Финансираое  
За финансираое пп урбанистишките 

планпви пд прпграмата ќе се пбезбедат 
средства пд Бучетпт на Ппщтина Прилеп за 
2019г и пд страна на заинтересирани правни и 
физишки лица шиищтп прпграмски бараоа и 
ппдрашја на интерес се прифатливи за 
ппщтината. 

 
 
 
4. Завршни пдредби 
Вп текпт на гпдината вп зависнпст пд 

пптребите , прпграмата мпже да претрпи 
измени и дппплнуваоа. 

Врз пснпва на гпдищната прпграма за 
израбптка на  урбанистишките планпви, 
Ппщтината какп нарашател на планпт склушува 
дпгпвпр за израбптка на планпви спгласнп 
Закпнпт, сп правни лица кпи имаат пвластуваое 
и лиценци за израбптка на урбанистишките 
планпви. 

   Пваа прпграма влегува вп сила 
псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 
,,Службен гласник на Ппщтина Прилеп,, 

 
 

Брпј.09-1697/27  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 

 
Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 

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

 
 

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

ИЗМЕНА  И ДПППЛНУВАОЕ НА  
ПДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАОЕ НА 
ППТРЕБА ЗА ППСТАВУВАОЕ НА 
УРБАНА ППРЕМА И УСЛПВИТЕ, 

НАЧИНПТ И ППСТАПКАТА ЗА 
ППСТАВУВАОЕ НА УРБАНА 

ППРЕМА 

 
 

 1. Пдлуката за измена  и дппплнуваое на  
Пдлуката за утврдуваое на пптреба за 
ппставуваое на урбана ппрема и услпвите, 
нашинпт и ппстапката за ппставуваое на урбана 
ппрема, се пбјавува вп “Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-1699/27  ГРАДПНАЧАЛНИК 
22.05.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 

Врз снпва на шл.36 пд Закпнпт за 

лпкална сампуправа на РМ ("Сл.Весник на РМ" 

бр. 5/2002), шлен 26 тпшка 46 пд Статутпт на ЕЛС-

Ппщтина Прилеп ("Службен гласник" бр.6/2003, 

бр.4/2005 и 11/2008 гпд.), Спветпт на Ппщтина 

Прилеп на седницата пдржана на ден 

22.05.2019 гпд, дпнесе: 

П  Д  Л  У  К  А 
за измена и дппплнуваое на Пдлуката 

за утврдуваое на пптреба за ппставуваое на 
урбана ппрема 

и услпвите, нашинпт и ппстапката за 
ппставуваое на урбана ппрема 

 

шлен 1 

Се врщи измена и дппплнуваое на 

Пдлуката за утврдуваое на пптреба за 

ппставуваое на урбана ппрема и услпвите, 

нашинпт и ппстапката за ппставуваое на урбана 

ппрема (Сл.гласник на Ппщтина Прилеп 

бр.18/18 пд 26.12.2018 гпдина), вп шленпт пет 

(5) и тпа: 

Вп ставпт (2), тпшката на крајпт пд решеницата се 

заменува сп запирка, и се дпдаваат збпрпвите ,, 

вп сппственпст на правни и физишки лица,,. 

Ппсле став (2) се дпдава нпв став (3) кпј гласи: 

,, Пдредбите пд пваа пдлука се пднесуваат на 

пстанатите јавни ппврщини, сппственпст на 

Република Македпнија, сп дефинирани 

градежни парцели, се дп реализација на 

деталнипт план.,, 
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Член 2 

Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
 
 

Брпј.09-1697/28  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 
ПТКАЖУВАОЕ ПД КПРИСНИЧКП 

ПРАВП НАД КП 12153 КП ПРИЛЕП 
 
 

 1. Пдлуката за пткажуваое пд 
кприснишкп правп над КП 12153 КП Прилеп, се 
пбјавува вп “Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-1699/28  ГРАДПНАЧАЛНИК 
22.05.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 
 
 

 
Врз пснпва на шл.36 ст. 1 т.10, какп и шл.62 пд 
Закпнпт за лпкална сампуправа на РМ( 
СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), какп и врз пснпва 
на шл.26 ст.1 тпшка 33 какп и шл.62 пд Статутпт на 
Ппщтина Прилеп (Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп бр.6/2003 и 4/2005), Спветпт на 
Ппщтина Прилеп на седницата, пдржана на 
22.05.2019 гпдина, дпнесе: 
 
 

П Д Л У К А 
за пткажуваое пд кприснишкп правп над КП 

12153 КП  Прилеп 
 

шл.1 
Ппщтина Прилеп какп кприсник на градежнп 
земјищте, утврденп вп Имптнипт лист бр.6500, 
издаден пд страна на Агенција за катастар на 
недвижнпсти - Пдделение за катастар на 

недвижнпсти Прилеп, заведен ппд бр.1105-
12928/2019 пд 08.04.2019, за КП 12153 КП 
Прилеп, сп вкупна ппврщина пд 313 м

2
, сп пваа 

Пдлука СЕ ПУКАЖФВА пд кприснишкптп правп 
над КП 12153 КП Прилеп. 

шл.2 
На Агенцијата за катастар на недвижнпсти - 
Пдделение за катастар на недвижнпсти Прилеп, 
какп надлежна институција, и се дава 
пвластуваое да ја спрпведе пваа Пдлука, и 
истата Пдлука претставува пснпв за брищеое на 
кприснишкп правп над земјищтетп пд шл.1 пд 
пваа Пдлука. 

шл.3 
Пдлуката влегува вп сила псмипт ден пд денпт 
на нејзинптп пбјавуваое вп „Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп“. 
 
 

Брпј.09-1697/29  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
                                      

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАОЕ ИСППЛНЕТИ УСЛПВИ 

ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА 
УРБАНИСТИЧКП ПЛАНСКА 

ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА ЌЕ СЕ 
ИЗВРШИ ПРПШИРУВАОЕ НА 

ПЛАНСКИПТ ППФАТ  И 
ВКЛППУВАОЕ НА БЕСПРАВНИПТ 

ПБЈЕКТ НА КП БР.2500/1-KO 
ПРИЛЕП, НА БАРАОЕ ПД 

АНГЕЛЕСКИ РПБЕРТ 
 

 1. 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.2500/1-KO Прилеп, на бараое пд Ангелески 
Рпберт, се пбјавува вп “Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп”. 

Брпј 08-1699/29  ГРАДПНАЧАЛНИК 
22.05.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 
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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 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 22.05.2019 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.2500/1-KO Прилеп, на бараое пд Ангелески 

Рпберт 
 
 

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.2500/1-KO Прилеп. 

 
шлен 2 

  Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
 

Брпј.09-1697/30  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 
 

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

 
 

 

З   А   К   Л   У   Ч   П   К 
ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАОЕ ИСППЛНЕТИ УСЛПВИ 

ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА 
УРБАНИСТИЧКП ПЛАНСКА 

ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА ЌЕ СЕ 
ИЗВРШИ ПРПШИРУВАОЕ НА 

ПЛАНСКИПТ ППФАТ  И 
ВКЛППУВАОЕ НА БЕСПРАВНИПТ 

ПБЈЕКТ НА КП БР.2842-KO 
КАНАТЛАРЦИ, НА БАРАОЕ ПД 
АРИФПСКА ЈУСУФПСКА АЈШЕ 

 
 

 1. 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.2842-KO Канатларци, на бараое пд Арифпска 
Јусуфпска Ајще, се пбјавува вп “Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-1699/30  ГРАДПНАЧАЛНИК 
22.05.2019 гпдина  на Ппщтина 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 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 22.05.2019 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.2842-KO Канатларци, на бараое пд Арифпска 

Јусуфпска Ајще 
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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.2842-KO Канатларци. 

 
 

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

Брпј.09-1697/31  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАОЕ ИСППЛНЕТИ УСЛПВИ 

ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА 
УРБАНИСТИЧКП ПЛАНСКА 

ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА ЌЕ СЕ 
ИЗВРШИ ПРПШИРУВАОЕ НА 

ПЛАНСКИПТ ППФАТ  И 
ВКЛППУВАОЕ НА БЕСПРАВНИПТ 

ПБЈЕКТ НА КП БР.1256-KO 
КАНАТЛАРЦИ, НА БАРАОЕ ПД 

АРИФПСКИ ЕРСЕН 
 

 1. 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.1256-KO Канатларци, на бараое пд Арифпски 
Ерсен, се пбјавува вп “Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-1699/31  ГРАДПНАЧАЛНИК 
22.05.2019 гпдина  на Ппщтина 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 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 22.05.2019 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.1256-KO Канатларци, на бараое пд 

Арифпски Ерсен 
 
 

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.1256-KO Канатларци. 

 
шлен 2 

  Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 

 
 

Брпј.09-1697/32  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 
 
 

Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Ппщтина Прилеп,  
дпнесе: 
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З   А   К   Л   У   Ч   П   К 
ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАОЕ ИСППЛНЕТИ УСЛПВИ 

ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА 
УРБАНИСТИЧКП ПЛАНСКА 

ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА ЌЕ СЕ 
ИЗВРШИ ПРПШИРУВАОЕ НА 

ПЛАНСКИПТ ППФАТ  И 
ВКЛППУВАОЕ НА БЕСПРАВНИПТ 

ПБЈЕКТ НА КП БР.202/2-KO 
ГАЛИЧАНИ, НА БАРАОЕ ПД 

АТАНАСПВИЌ ВАСКА 
 
 

 1. 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.202/2-KO Галишани, на бараое пд Атанаспвиќ 
Васка, се пбјавува вп “Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-1699/32  ГРАДПНАЧАЛНИК 
22.05.2019 гпдина  на Ппщтина 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 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 22.05.2019 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.202/2-KO Галишани, на бараое пд 

Атанаспвиќ Васка 
 
 
 

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.202/2-KO Галишани. 

 
 

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

 
 

Брпј.09-1697/33  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 

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

 
 

З   А   К   Л   У   Ч   П   К 
ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАОЕ ИСППЛНЕТИ УСЛПВИ 

ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА 
УРБАНИСТИЧКП ПЛАНСКА 

ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА ЌЕ СЕ 
ИЗВРШИ ПРПШИРУВАОЕ НА 

ПЛАНСКИПТ ППФАТ  И 
ВКЛППУВАОЕ НА БЕСПРАВНИПТ 

ПБЈЕКТ НА КП БР.516-KO 
КАНАТЛАРЦИ, НА БАРАОЕ ПД 

ИСЛАМПСКИ АМЗА 
 
 

 1. 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.516-
KO Канатларци, на бараое пд Ислампски Амза, 
се пбјавува вп “Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп”. 

Брпј 08-1699/33  ГРАДПНАЧАЛНИК 
22.05.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 
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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 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 22.05.2019 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.516-KO Канатларци, на бараое пд Ислампски 

Амза 
 
 

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.516-KO Канатларци. 

 
шлен 2 

  Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
 

Брпј.09-1697/34  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 
 

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

 
 
 

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАОЕ ИСППЛНЕТИ УСЛПВИ 

ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА 
УРБАНИСТИЧКП ПЛАНСКА 

ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА ЌЕ СЕ 
ИЗВРШИ ПРПШИРУВАОЕ НА 

ПЛАНСКИПТ ППФАТ  И 
ВКЛППУВАОЕ НА БЕСПРАВНИПТ 

ПБЈЕКТ НА КП БР.203-KO ПРИЛЕП, 
НА БАРАОЕ ПД ЈАЧПСКА СПОА 

 
 

 1. 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.203-
KO Прилеп, на бараое пд Јашпска Споа, се 
пбјавува вп “Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-1699/34  ГРАДПНАЧАЛНИК 
22.05.2019 гпдина  на Ппщтина 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 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 22.05.2019 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.203-KO Прилеп, на бараое пд Јашпска Споа 
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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.203-KO Прилеп. 

 
 

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

Брпј.09-1697/35  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 
 

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

 
 

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

УТВРДУВАОЕ УСЛПВИ ЗА 
ДПНЕСУВАОЕ НА УРБАНИСТИЧКП 

ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА СП 
КПЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРПШИРУВАОЕ НА ПЛАНСКИПТ 
ППФАТ  И ВКЛППУВАОЕ НА 

БЕСПРАВНИПТ ПБЈЕКТ НА КП 
БР.311-KO ДРЕН, НА БАРАОЕ ПД 

КПЧПСКИ ДАНИЕЛ 
 

 
 1. 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.311-
KO Дрен, на бараое пд Кпшпски Даниел, се 
пбјавува вп “Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп”. 

 
Брпј 08-1699/35  ГРАДПНАЧАЛНИК 

22.05.2019 гпдина  на Ппщтина 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 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 22.05.2019 гпдина, дпнесе:  

 

П Д Л У К А 
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.311-KO Дрен, на бараое пд Кпшпски Даниел 

 
 

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.311-KO Дрен. 

 
шлен 2 

  Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
 

Брпј.09-1697/36  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 
 

Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Ппщтина Прилеп,  
дпнесе: 
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З   А   К   Л   У   Ч   П   К 
ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАОЕ ИСППЛНЕТИ УСЛПВИ 

ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА 
УРБАНИСТИЧКП ПЛАНСКА 

ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА ЌЕ СЕ 
ИЗВРШИ ПРПШИРУВАОЕ НА 

ПЛАНСКИПТ ППФАТ  И 
ВКЛППУВАОЕ НА БЕСПРАВНИПТ 

ПБЈЕКТ НА КП БР.935-KO ПРИЛЕП, 
НА БАРАОЕ ПД МАРКПСКИ ЖИВЧЕ 

 
 

 1. 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.935-
KO Прилеп, на бараое пд Маркпски Живше, се 
пбјавува вп “Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-1699/36  ГРАДПНАЧАЛНИК 
22.05.2019 гпдина  на Ппщтина 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 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 22.05.2019 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.935-KO Прилеп, на бараое пд Маркпски 

Живше 
 
 
 
 

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.935-KO Прилеп. 

 
шлен 2 

  Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
 

Брпј.09-1697/37  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАОЕ ИСППЛНЕТИ УСЛПВИ 

ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА 
УРБАНИСТИЧКП ПЛАНСКА 

ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА ЌЕ СЕ 
ИЗВРШИ ПРПШИРУВАОЕ НА 

ПЛАНСКИПТ ППФАТ  И 
ВКЛППУВАОЕ НА БЕСПРАВНИПТ 
ПБЈЕКТ НА КП БР.1048/1, 1084 И 

2836-KO КАНАТЛАРЦИ, НА 
БАРАОЕ ПД МЕМИШПСКИ БУЛЕНТ 

 
 

 1. 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.1048/1, 1084 и 2836-KO Канатларци, на 
бараое пд Мемищпски Булент, се пбјавува вп 
“Службен гласник на Ппщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-1699/37  ГРАДПНАЧАЛНИК 
22.05.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 
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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 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 22.05.2019 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.1048/1, 1084 и 2836-KO Канатларци, на 

бараое пд Мемищпски Булент 
 
 

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.1048/1, 1084 и 2836-KO Канатларци. 

 
 

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

Брпј.09-1697/38  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 

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

 
 

 

З   А   К   Л   У   Ч   П   К 
ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАОЕ ИСППЛНЕТИ УСЛПВИ 

ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА 
УРБАНИСТИЧКП ПЛАНСКА 

ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА ЌЕ СЕ 
ИЗВРШИ ПРПШИРУВАОЕ НА 

ПЛАНСКИПТ ППФАТ  И 
ВКЛППУВАОЕ НА БЕСПРАВНИПТ 

ПБЈЕКТ НА КП БР.798/1-KO 
ПРИЛЕП, НА БАРАОЕ ПД 

МИЛПШЕСКА МИЛАДИНКА 
 
 

 1. 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.798/1-KO Прилеп, на бараое пд Милпщеска 
Миладинка, се пбјавува вп “Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп”. 

 
 

 
Брпј 08-1699/38  ГРАДПНАЧАЛНИК 

22.05.2019 гпдина  на Ппщтина 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 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 22.05.2019 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.798/1-KO Прилеп, на бараое пд Милпщеска 

Миладинка 
 
 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 9 од 22.05.2019 година 

 

50 
 

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.798/1-KO Прилеп. 

 
шлен 2 

  Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
 

Брпј.09-1697/39  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 
 

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

 
 

З   А   К   Л   У   Ч   П   К 
ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАОЕ ИСППЛНЕТИ УСЛПВИ 

ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА 
УРБАНИСТИЧКП ПЛАНСКА 

ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА ЌЕ СЕ 
ИЗВРШИ ПРПШИРУВАОЕ НА 

ПЛАНСКИПТ ППФАТ  И 
ВКЛППУВАОЕ НА БЕСПРАВНИПТ 

ПБЈЕКТ НА КП БР.784/3-KO 
ПРИЛЕП, НА БАРАОЕ ПД 

МИРЧЕСКА КЕТИ 
 
 

 1. 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.784/3-KO Прилеп, на бараое пд Миршеска 
Кети, се пбјавува вп “Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп”. 

 
Брпј 08-1699/39  ГРАДПНАЧАЛНИК 

22.05.2019 гпдина  на Ппщтина 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 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 22.05.2019 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.784/3-KO Прилеп, на бараое пд Миршеска 

Кети 
 
 

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.784/3-KO Прилеп. 

 
 

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

Брпј.09-1697/40  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 
 

Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Ппщтина Прилеп,  
дпнесе: 
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З   А   К   Л   У   Ч   П   К 
ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАОЕ ИСППЛНЕТИ УСЛПВИ 

ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА 
УРБАНИСТИЧКП ПЛАНСКА 

ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА ЌЕ СЕ 
ИЗВРШИ ПРПШИРУВАОЕ НА 

ПЛАНСКИПТ ППФАТ  И 
ВКЛППУВАОЕ НА БЕСПРАВНИПТ 

ПБЈЕКТ НА КП БР.2836-KO ПРИЛЕП, 
НА БАРАОЕ ПД МИРЧЕСКИ ПЕТРЕ 

 
 

 1. 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.2836-KO Прилеп, на бараое пд Миршески 
Петре, се пбјавува вп “Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп”. 

 
 

 
Брпј 08-1699/40  ГРАДПНАЧАЛНИК 

22.05.2019 гпдина  на Ппщтина 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 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 22.05.2019 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.2836-KO Прилеп, на бараое пд Миршески 

Петре 
 
 
 
 

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.2836-KO Прилеп. 

 
шлен 2 

  Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
 

Брпј.09-1697/41  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАОЕ ИСППЛНЕТИ УСЛПВИ 

ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА 
УРБАНИСТИЧКП ПЛАНСКА 

ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА ЌЕ СЕ 
ИЗВРШИ ПРПШИРУВАОЕ НА 

ПЛАНСКИПТ ППФАТ  И 
ВКЛППУВАОЕ НА БЕСПРАВНИПТ 
ПБЈЕКТ НА КП БР. 206-KO СЕЛЦЕ, 
НА БАРАОЕ ПД ПЕТРЕСКИ ТПМЕ 

 
 

 1. 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. 
206-KO Селце, на бараое пд Петрески Упме, се 
пбјавува вп “Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-1699/41  ГРАДПНАЧАЛНИК 
22.05.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 
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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 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 22.05.2019 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. 

206-KO Селце, на бараое пд Петрески Упме 
 
 

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. 
206-KO Селце. 

 
 

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

Брпј.09-1697/42  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 

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

 
 

З   А   К   Л   У   Ч   П   К 
ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАОЕ ИСППЛНЕТИ УСЛПВИ 

ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА 
УРБАНИСТИЧКП ПЛАНСКА 

ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА ЌЕ СЕ 
ИЗВРШИ ПРПШИРУВАОЕ НА 

ПЛАНСКИПТ ППФАТ  И 
ВКЛППУВАОЕ НА БЕСПРАВНИПТ 

ПБЈЕКТ НА КП БР.2903/6-KO 
ПРЕПВЕЦ, НА БАРАОЕ ПД 

ПРИЧКПВ ТАШКП 
 
 

 1. 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.2903/6-KO Препвец, на бараое пд Пришкпв 
Уащкп, се пбјавува вп “Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп”. 

 
 

 
Брпј 08-1699/42  ГРАДПНАЧАЛНИК 

22.05.2019 гпдина  на Ппщтина 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 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 22.05.2019 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.2903/6-KO Препвец, на бараое пд Пришкпв 

Уащкп 
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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.2903/6-KO Препвец. 

 
 

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

Брпј.09-1697/43  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 
 

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

 
 

З   А   К   Л   У   Ч   П   К 
ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАОЕ ИСППЛНЕТИ УСЛПВИ 

ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА 
УРБАНИСТИЧКП ПЛАНСКА 

ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА ЌЕ СЕ 
ИЗВРШИ ПРПШИРУВАОЕ НА 

ПЛАНСКИПТ ППФАТ  И 
ВКЛППУВАОЕ НА БЕСПРАВНИПТ 
ПБЈЕКТ НА КП БР.236/2-KO НПВП 

ЛАГПВП, НА БАРАОЕ ПД 
РИСТЕСКИ БЛАГПЈА 

 
 

 1. 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.236/2-KO Нпвп Лагпвп, на бараое пд 
Ристески Благпја, се пбјавува вп “Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп”. 

 
Брпј 08-1699/43  ГРАДПНАЧАЛНИК 

22.05.2019 гпдина  на Ппщтина 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 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 22.05.2019 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.236/2-KO Нпвп Лагпвп, на бараое пд 

Ристески Благпја 
 
 

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.236/2-KO Нпвп Лагпвп. 

 
шлен 2 

  Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
 
 

Брпј.09-1697/44  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 
 
 

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

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАОЕ ИСППЛНЕТИ УСЛПВИ 

ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА 
УРБАНИСТИЧКП ПЛАНСКА 

ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА ЌЕ СЕ 
ИЗВРШИ ПРПШИРУВАОЕ НА 

ПЛАНСКИПТ ППФАТ  И 
ВКЛППУВАОЕ НА БЕСПРАВНИПТ 

ПБЈЕКТ НА КП БР. 2634-KO 
ПРЕПВЕЦ, НА БАРАОЕ ПД 

ТРАЈКПСКИ ЗПРАН 
 
 

 1. 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. 
2634-KO Препвец, на бараое пд Урајкпски 
Зпран, се пбјавува вп “Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-1699/44  ГРАДПНАЧАЛНИК 
22.05.2019 гпдина  на Ппщтина 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 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 22.05.2019 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. 

2634-KO Препвец, на бараое пд Урајкпски 
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. 
2634-KO Препвец. 

 
шлен 2 

  Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
 

Брпј.09-1697/45  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 

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

 
 

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

УТВРДУВАОЕ ИСППЛНЕТИ УСЛПВИ 
ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА 

УРБАНИСТИЧКП ПЛАНСКА 
ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА ЌЕ СЕ 

ИЗВРШИ ПРПШИРУВАОЕ НА 
ПЛАНСКИПТ ППФАТ  И 

ВКЛППУВАОЕ НА БЕСПРАВНИПТ 
ПБЈЕКТ НА КП БР.1608-KO ВАРПШ, 

НА БАРАОЕ ПД ШУКУРПСКИ 
МАРЈАН 

 
 

 1. 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.1608-KO Варпщ, на бараое пд Шукурпски 
Марјан, се пбјавува вп “Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп”. 

 
Брпј 08-1699/45  ГРАДПНАЧАЛНИК 

22.05.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 
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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 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 22.05.2019 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.1608-KO Варпщ, на бараое пд Шукурпски 

Марјан 
 
 

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.1608-KO Варпщ. 

 
шлен 2 

  Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 

 
 

Брпј.09-1697/46  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 
 

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

 
 

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАОЕ ИСППЛНЕТИ УСЛПВИ 

ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА 
УРБАНИСТИЧКП ПЛАНСКА 

ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА ЌЕ СЕ 
ИЗВРШИ УСПГЛАСУВАОЕ НА 
НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТП 

СПГЛАСНП ДУП ЗА УАЕ БР.9, НА 
ПБЈЕКТ БР.2 НА КП БР.  14839 КП 

ПРИЛЕП, ПД ППВРШИНА 
НАМЕНЕТА ЗА ПАРКИНГ ПРПСТПР 
ВП А5-1, НА БАРАОЕ ПД КАРЕСКИ 

ЖИВКП 
 
 

 1. Пдлуката за утврдуваое испплнети 
услпви за дпнесуваое на урбанистишкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврщи 
успгласуваое на намената на земјищтетп 
спгласнп ДФП за ФАЕ бр.9, на пбјект бр.2 на КП 
бр.  14839 КП Прилеп, пд ппврщина наменета за 
паркинг прпстпр вп А5-1, на бараое пд Карески 
Живкп, се пбјавува вп “Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп”. 

 
 

 
Брпј 08-1699/46  ГРАДПНАЧАЛНИК 

22.05.2019 гпдина  на Ппщтина 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 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 22.05.2019 гпдина, дпнесе:  

П Д Л У К А 
за утврдуваое испплнети услпви за дпнесуваое 
на урбанистишкп планска дпкументација сп кпја 

ќе се изврщи успгласуваое на намената на 
земјищтетп спгласнп ДФП за ФАЕ бр.9, на пбјект 
бр.2 на КП бр.14839 КП Прилеп, пд ппврщина 

наменета за паркинг прпстпр вп А5-1, на 
бараое пд Карески Живкп 
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шлен 1 

             Се утврдува дека се испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистишкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврщи 
успгласуваое на намената на земјищтетп 
спгласнп ДФП за ФАЕ бр.9, на пбјект бр.2 на КП 
бр.14839 КП Прилеп, пд ппврщина наменета за 
паркинг прпстпр вп А5-1. 

 
 

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

 
 

Брпј.09-1697/47  ПРЕУСЕДАУЕЛ 
22.05.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  М-р Миле Уалевски 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 9 од 22.05.2019 година 

 

57 
 

 
СОДРЖИНА 

на Службен гласник на Општина Прилеп број 9 од 22.05.2019 година 
1. Статут за изменуваое и дппплнуваое на Статутпт на Ппщтина Прилеп…………………………...стр.1 
2. Пдлука за кпфинансираое на Прпграма за рабптнп ангажираое-Јавни рабпти................стр.2 
3. Пдлука за кпфинансираое на прпектпт ‘‘Ппдпбруваое на защтитата на живптната средина вп 

ППР преку искпристуваое на пбнпвливи извпри на енергија‘‘...............................................стр.2 
4. Пдлука за усвпјуваое на Извещтајпт-Инфпрмацијата за безбеднпсната спстпјба на ппдрашјетп 

на ПС пд Ппщта надлежнпст-Прилеп, вп текпт на втпрптп пплугпдие пд 2018 гпдина........стр.3 
5. Пдлука за даваое спгласнпст на тримесешнипт извещтај за финансискптп рабптеое на ЈКП 

,,Впдпвпд и канализација’’-Прилеп за перипд пд 01.01.2019 дп 31.03.2019 гпдина............стр.4 
6. Пдлука за изврщуваое на рабпти пд страна на ЈКП,,Впдпвпд и канализација’’-Прилеп за 

пптребите на ЕЛС Ппщтина Прилеп, без примена на пдредбите пд Закпнпт за јавните 
набавки...........................................................................................................................................стр.5 

7. Пдлука за даваое спгласнпст на тримесешнипт извещтај за финансискптп рабптеое на ЈКП 
,,Пазари’’-Прилеп за перипд пд 01.01.2019 дп 31.03.2019 гпдина............................................стр.6 

8. Пдлука за даваое спгласнпст на тримесешнипт извещтај за финансискптп рабптеое на ЈКП 
,,Кпмуналец’’-Прилеп за перипд пд 01.01.2019 дп 31.03.2019 гпдина...................................стр.6 

9. Пдлука за даваое спгласнпст на Гпдищнипт план за врабптуваое вп 2020 гпдина, на ЈКП 

,,Кпмуналец’’-Прилеп..................................................................................................................стр.7 

10. Пдлука за даваое спгласнпст на Прпграмата за рещаваое на прпблемпт сп сппственишките и 
бездпмните кушиоа на теритприја на Ппщтина Прилеп 2019-2021......................................стр.7 

11. Пдлука за даваое спгласнпст на Гпдищнипт план за рещаваое на прпблемпт сп 
сппственишките и бездпмните кушиоа на теритприја на Ппщтина Прилеп за 2019 
гпдина.............................................................................................................................................стр.8 

12. Пдлука за даваое спгласнпст на тримесешнипт извещтај за финансискптп рабптеое на ЈП за 
ПФП Прилеп за перипд пд 01.01.2019 дп 31.03.2019 гпдина...................................................стр.9 

13. Пдлука за даваое спгласнпст на тримесешнипт извещтај за финансискптп рабптеое на ЈПФ Дпм 

за стари лица ,,Кирп Крстески-Платник’’- Прилеп за перипд пд 01.01.2019 дп 31.03.2019 

гпдина................................................................................................................................................стр.9 

14. Пдлука за прифаќаое на дпнација на Ппщтина Прилеп.............................................................стр.10 

15. Рещение за именуваое на шленпви на Ппщтинскипт Штаб за защтита и спасуваое вп Лпкална 

сампуправа на Ппщтина Прилеп. ................................................Пва Рещение влегува вп сила 

сп денпт на пптпищуваоетп и нема да се пбјавува вп ,,Службен гласник на Ппщтина Прилеп’’.                          
16. Oдлука за фпрмираое на силите за защтита и спасуваое вп лпкалната сампуправа на Ппщтина 

Прилеп..........................................................................................................................................стр.11 
17. Рещение за разрещуваое и именуваое на шлен вп Фправнипт пдбпр на 

ЈКП,,Кпмуналец’’Прилеп.............................................................................................................стр.12 
18. Прпграма за спцијална защтита на Ппщтина Прилеп за перипд 2019-2021 гпдина..........стр.12 
19. Гпдищен акциски план за спцијална защтита на Ппщтина Прилеп за 2019 гпдина...........стр.15 
20. Пдлука за ппределуваое на лпкалитет за прганизираое на“Фестивал на пивптп - 

2019“.............................................................................................................................................стр.24 
21. Пдлука за даваое на трајнп кпристеое В1-2 (среднп пбразпвание), пбјект бр. 2 на КП 12195/3  

ИЛ 64887 КП Прилеп, пбјекти 1 и 3 на КП 5869/2 ИЛ 6862 КП Варпщ, на СПФ ,,Ристе Ристески-
Ришкп’’-Прилеп............................................................................................................................стр.26 

22. Пдлука за утврдуваое на пптреба за размена на градежнп земјищте вп сппственпст на 
Република Македпнија сп градежнп земјищте вп сппственпст на физишкп лице  на кпе е 
предвиденп изградба на пбјекти пд јавен интерес пд лпкалнп знашеое-изградба на кпмунална 
и сппбраќајна инфраструктура предвидена сп ДФП за дел пд пд ФБ 11.01 и ФБ 11.05……….стр.26 

23. Прпграма за измена на Прпграмата за рабпта вп пбласта на распплагаоетп сп градежнп 
земјищте  сппственпст на Република Македпнија на ппдрашјетп на Ппщтина Прилеп за 2019 
гпдина...........................................................................................................................................стр.27 

24. Пдлука за дпнесуваое на Детален Фрбанистишки План за шетврт 10, блпк 10.3 КП Прилеп, 
Ппщтина Прилеп, плански перипд 2016-2021.........................................................................стр.28 

25. Пдлука за дпнесуваое на Детален Фрбанистишки План за шетврт 10, блпк 10.7 КП Прилеп , 
Ппщтина Прилеп,плански перипд 2017-2022..........................................................................стр.35 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 9 од 22.05.2019 година 

 

58 
 

26. Прпграма за измена и дппплнуваое на Прпграмата за израбптка на  урбанистишки планпви на 
теритпријата  на  Ппщтина Прилеп  за 2019 гпдина................................................................стр.40 

27. Пдлука за измена  и дппплнуваое на  Пдлуката за утврдуваое на пптреба за ппставуваое на 
урбана ппрема и услпвите, нашинпт и ппстапката за ппставуваое на урбана ппрема.......стр.41 

28. Пдлука за пткажуваое пд кприснишкп правп над КП 12153 КП Прилеп.................................стр.42 
29. Пдлука 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.2500/1-KO Прилеп, на бараое пд Ангелески Рпберт............стр.43 

30. Пдлука 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.2842-KO Канатларци, на бараое пд Арифпска Јусуфпска 
Ајще...............................................................................................................................................стр.43 

31. Пдлука 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.1256-KO Канатларци, на бараое пд Арифпски Ерсен..........стр.44 

32. Пдлука 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.202/2-KO Галишани, на бараое пд Атанаспвиќ Васка.........стр.45 

33. Пдлука 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.516-KO Канатларци, на бараое пд Ислампски Амза............стр.46 

34. Пдлука 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.203-KO Прилеп, на бараое пд Јашпска Споа...........................стр.46 

35. Пдлука 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.311-KO Дрен, на бараое пд Кпшпски Даниел......................................................................стр.47 

36. Пдлука 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.935-KO Прилеп, на бараое пд Маркпски Живше..................стр.48 

37. Пдлука 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.1048/1, 1084 и 2836-KO Канатларци, на бараое пд Мемищпски 
Булент...........................................................................................................................................стр.49 

38. Пдлука 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.798/1-KO Прилеп, на бараое пд Милпщеска 
Миладинка..................................................................................................................................стр.49 

39. Пдлука 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.784/3-KO Прилеп, на бараое пд Миршеска Кети..................стр.50 

40. Пдлука 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.2836-KO Прилеп, на бараое пд Миршески Петре................стр.51 

41. Пдлука 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. 206-KO Селце, на бараое пд Петрески Упме......................стр.52 

42. Пдлука 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.2903/6-KO Препвец, на бараое пд Пришкпв Уащкп...............стр.52 

43. Пдлука 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.236/2-KO Нпвп Лагпвп, на бараое пд Ристески Благпја.........стр.53 

44. Пдлука 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. 2634-KO Препвец, на бараое пд Урајкпски Зпран..............стр.54 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 9 од 22.05.2019 година 

 

59 
 

45. Пдлука 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.1608-KO Варпщ, на бараое пд Шукурпски Марјан.............стр.46 

46. Пдлука за утврдуваое испплнети услпви за дпнесуваое на урбанистишкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврщи успгласуваое на намената на земјищтетп спгласнп ДФП за 
ФАЕ бр.9, на пбјект бр.2 на КП бр.  14839 КП Прилеп, пд ппврщина наменета за паркинг 
прпстпр вп А5-1, на бараое пд Карески Живкп....................................................................стр.47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗДАВА : Ппщтина Прилеп 

ГЛАВЕН И ПДГПВПРЕН ФРЕДНИК: Илија Јпванпски -Градпнашалник на Ппщтина Прилеп 

ДИЗАЈН И КПМПЈФУЕРСКА ПБРАБПУКА: Гприца Чатлеска 

ПЕЧАУИ: Пдделение за правни и ппщти рабпти.  Уираж: 50 примерпци 

 

 


