
 
 

 
Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ 
СПГЛАСНПСТ НА КПНСПЛИДИРАНАТА 

СМЕТКА ЗА 2018 ГПДИНА ПД 
ЈКП,,КПМУНАЛЕЦ’’ И ДППЕЛ ,,ТЕРМИНАЛ-

КПМУНАЛЕЦ’’-ПРИЛЕП 
 

 1. Пдлуката за даваое спгласнпст на 
Кпнсплидираната сметка за 2018 гпдина пд 
ЈКП,,Кпмуналец’’ и ДППЕЛ ,,Терминал-
Кпмуналец’’-Прилеп, се пбјавува вп “Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-2278/1  ГРАДПНАШАЛНИК 
28.06.2019 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 и 39/16) 
и шлен 26 став 1 тпшка 32 пд Статутпт на 
Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 

Ппщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 
11/2008), Спветпт на Ппщтина Прилеп на 
седницата пдржана на  28.06.2019 гпдина, 
дпнесе:  

П Д Л У К А 
за даваое спгласнпст на Кпнсплидираната 

сметка за 2018 гпдина пд ЈКП,,Кпмуналец’’ и 
ДППЕЛ ,,Терминал-Кпмуналец’’-Прилеп  

 
 

шлен 1 
 Се дава спгласнпст на Кпнсплидираната 
сметка за 2018 гпдина пд ЈКП ,,Кпмуналец’’ и 
ДППЕЛ ,,Терминал-Кпмуналец’’-Прилеп, бр. 02-
1208/2 пд 19.06.2019 гпдина. 
 

шлен 2 
Пдлуката да се дпстави дп JКП 

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

 
 

шлен 3 
Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 

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

Брпј.09-2276/2  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.06.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  м-р Миле Талевски 

 
 

 
 

 
 

 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ППШТИНА ПРИЛЕП 

Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп – Излегува пп пптреба 

28 Јуни 2019 гпдина 
Службен гласник брпј 10 

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 ДАВАОЕ 

СПГЛАСНПСТ НА ПДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАОЕ НА ЦЕНИ ЗА ЧИСТЕОЕ НА 

РЕЧНИ КПРИТА ВП ГРАДПТ И НАСЕЛЕНИТЕ 
МЕСТА НА ТЕРИТПРИЈАТА НА ППШТИНА 
ПРИЛЕП, НА ЈКП ’’КПМУНАЛЕЦ’’-ПРИЛЕП 

 
 1. Пдлуката за даваое спгласнпст на 

Пдлуката за утврдуваое на цени за шистеое на 
решни кприта вп градпт и населените места на 
теритпријата на Ппщтина Прилеп, на ЈКП 
’’Кпмуналец’’-Прилеп, се пбјавува вп “Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-2278/2  ГРАДПНАШАЛНИК 
28.06.2019 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 РМ” бр. 5/2002), шлен 11 став 1 тпшка 
5 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 28.06.2019 гпдина, 
дпнесе:  

 
 
 

П Д Л У К А 
за даваое спгласнпст на Пдлуката за 

утврдуваое на цени за шистеое на решни кприта 
вп градпт и населените места на теритпријата 

на Ппщтина Прилеп,  
на ЈКП ’’Кпмуналец’’-Прилеп 

 
 
 
 

 
шлен 1 

 Се дава спгласнпст на Пдлуката за 
утврдуваое на цени за шистеое на решни кприта 
вп градпт и населените места на теритпријата на 
Ппщтина Прилеп, на ЈКП ’’Кпмуналец’’-Прилеп, 
бр.02-1208/9 пд 19.06.2019 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.09-2276/3  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.06.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  м-р Миле Талевски 

 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ 
СПГЛАСНПСТ НА ПДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАОЕ НА ЦЕНА ЗА ИЗНАЈМУВАОЕ 
НА КАФЕЗИ И ЗАЛПВУВАОЕ НА КУЧИОА-
СКИТНИЦИ ПД ПРИВАТЕН ИМПТ, НА ЈКП 

’’КПМУНАЛЕЦ’’-ПРИЛЕП 
 
 

 1. Пдлуката за даваое спгласнпст на 
Пдлуката за утврдуваое на цена за изнајмуваое 
на кафези и залпвуваое на кушиоа-скитници пд 
приватен импт, на ЈКП ’’Кпмуналец’’-Прилеп, се 
пбјавува вп “Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-2278/3  ГРАДПНАШАЛНИК 
28.06.2019 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 РМ” бр. 5/2002), шлен 11 став 1 тпшка 
5 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 28.06.2019 гпдина, 
дпнесе:  

 
П Д Л У К А 

за даваое спгласнпст на Пдлуката за 
утврдуваое на цена за изнајмуваое на кафези и 

залпвуваое на кушиоа-скитници пд приватен 
импт, на ЈКП ’’Кпмуналец’’-Прилеп 

 
шлен 1 

 Се дава спгласнпст на Пдлуката за 
утврдуваое на цена за изнајмуваое на кафези и 
залпвуваое на кушиоа-скитници пд приватен 
импт, на ЈКП ’’Кпмуналец’’-Прилеп, бр.02-1208/8 
пд 19.06.2019 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.09-2276/4  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.06.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  м-р Миле Талевски 

 
 

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

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

СПГЛАСНПСТ НА ПДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАОЕ НА НАДПМЕСТПК ЗА 

ПРИСТАП И КПРИСТЕОЕ НА 
ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ГРПБИШТАТА ЗА 

КАМЕНПРЕЗАЧИТЕ, НА ЈКП ’’КПМУНАЛЕЦ’’-
ПРИЛЕП 

 

 1. Пдлуката за даваое спгласнпст на 
Пдлуката за утврдуваое на надпместпк за 
пристап и кпристеое на инфраструктурата на 
грпбищтата за каменпрезашите, на ЈКП 
’’Кпмуналец’’-Прилеп, се пбјавува вп “Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-2278/4  ГРАДПНАШАЛНИК 
28.06.2019 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 РМ” бр. 5/2002), шлен 11 став 1 тпшка 
5 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 28.06.2019 гпдина, 
дпнесе:  

 
П Д Л У К А 

за даваое спгласнпст на Пдлуката за 
утврдуваое на надпместпк за пристап и 

кпристеое на инфраструктурата на грпбищтата 
за каменпрезашите,  

на ЈКП ’’Кпмуналец’’-Прилеп 
 
 

шлен 1 
 Се дава спгласнпст на Пдлуката за 
утврдуваое на надпместпк за пристап и 
кпристеое на инфраструктурата на грпбищтата 
за каменпрезашите, на ЈКП ’’Кпмуналец’’-
Прилеп, бр.02-1208/7 пд 19.06.2019 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.09-2276/5  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.06.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  м-р Миле Талевски 
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Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ 

СПГЛАСНПСТ НА ПДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАОЕ 

НА ЦЕНАТА ЗА ПАРКИРАОЕ НА ПАТНИЧКИ 

МПТПРНИ ВПЗИЛА ЗА ВРЕМЕ НА ПДРЖУВАОЕ 

НА ПИВП ФЕСТ 2019-ПРИЛЕП И 

ДПППЛНИТЕЛНИ 10 ДЕНАРИ КПИ ЌЕ СЕ 

ДПНИРААТ ЗА ХУМАНИТАРНИ ЦЕЛИ 

 
 

 1. Пдлуката за даваое спгласнпст на Пдлуката 

за даваое спгласнпст на Пдлуката за 

утврдуваое на цената за паркираое на 

патнишки мптпрни впзила за време на 

пдржуваое на ПИВП ФЕСТ 2019-ПРИЛЕП и 

дппплнителни 10 денари кпи ќе се дпнираат за 

хуманитарни цели, се пбјавува вп “Службен 

гласник на Ппщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-2278/5  ГРАДПНАШАЛНИК 
28.06.2019 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 РМ” бр. 5/2002), шлен 11 став 1 тпшка 
5 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 28.06.2019 гпдина, 
дпнесе:  

П Д Л У К А 
за даваое спгласнпст на Пдлуката за 

утврдуваое на цената за паркираое на 
патнишки мптпрни впзила за време на 

пдржуваое на ПИВП ФЕСТ 2019-ПРИЛЕП и 
дппплнителни 10 денари кпи ќе се дпнираат за 

хуманитарни цели 

 
шлен 1 

 Се дава спгласнпст на Пдлуката за 
утврдуваое на цената за паркираое напатнишки 
мптпрни впзила за време на пдржуваое на 
ПИВП ФЕСТ 2019-ПРИЛЕП, бр.02-657/4 пд 
19.06.2019 гпдина и дппплнителни 10 денари 
кпи ќе се дпнираат за хуманитарни цели, сп тпа 
щтп цената ќе изнесува 60 денари, пднпснп 50 
денари за паркинг и 10 денари да пдат вп 
хуманитарни цели. 

На фискалната сметка ќе има два 
артикли, пднпснп 50 денари ќе биде регулиранп 
за паркинг и 10 денари цена за хуманитарни 
цели.  

 
шлен 2 

Пдлуката да се дпстави дп ЈП за ПУП 
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.09-2276/6  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.06.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  м-р Миле Талевски 

 
 
Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 

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

 
 

З   А   К   Л   У   Ч   П   К 
ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ 
СПГЛАСНПСТ НА ЦЕНПВНИКПТ НА УСЛУГИ 
ЗА ИЗВРШУВАОЕ НА РАБПТИ ПД СТРАНА 
НА ЈКП ,,ВПДПВПД И КАНАЛИЗАЦИЈА’’-

ПРИЛЕП ЗА ППТРЕБИТЕ НА ЕЛС ППШТИНА 
ПРИЛЕП, БЕЗ ПРИМЕНА НА ЗАКПНПТ ЗА 
ЈАВНИ НАБАВКИ СП АРХ.БР.02-172/4 ПД 

29.05.2019 ГПДИНА 
 
 

 1. Пдлуката за даваое спгласнпст на 
Ценпвникпт на услуги за изврщуваое на рабпти 
пд страна на ЈКП ,,Впдпвпд и канализација’’-
Прилеп за пптребите на ЕЛС Ппщтина Прилеп, 
без примена на Закпнпт за јавни набавки сп 
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арх.бр.02-172/4 пд 29.05.2019 гпдина, се 
пбјавува вп “Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-2278/6  ГРАДПНАШАЛНИК 
28.06.2019 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 РМ” бр. 5/2002), шлен 11 став 1 тпшка 
5 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 28.06.2019 гпдина, 
дпнесе:  

 
П Д Л У К А 

за даваое спгласнпст на Ценпвникпт на услуги 
за изврщуваое на рабпти пд страна на ЈКП 

,,Впдпвпд и канализација’’-Прилеп за пптребите 
на ЕЛС Ппщтина Прилеп, без примена на 

Закпнпт за јавни набавки сп арх.бр.02-172/4 пд 
29.05.2019 гпдина 

 
 

шлен 1 
 Се дава спгласнпст на Ценпвникпт на 
услуги за изврщуваое на рабпти пд страна на 
ЈКП ,,Впдпвпд и канализација’’-Прилеп за 
пптребите на ЕЛС Ппщтина Прилеп, без примена 
на Закпнпт за јавни набавки сп арх.бр.02-172/4 
пд 29.05.2019 гпдина, кпј ќе се применува 
спгласнп 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, бр. 09-1697/7 пд 22.05.2019 гпдина, 
дпнесена на 27-та седница на Спвет на Ппщтина 
Прилеп. 
 

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.09-2276/7  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.06.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  м-р Миле Талевски 

 
Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ 
СПГЛАСНПСТ НА СТАТУТАРНА ПДЛУКА 
БР.02-133/4 ПД 13.06.2019 ГПДИНА ЗА 

ИЗМЕНУВАОЕ И ДПППЛНУВАОЕ НА 
СТАТУТПТ НА ЈПУДГ ,,НАША 

ИДНИНА’’ПРИЛЕП (БР.01-283/4 ПД 
28.11.2013 ГПДИНА) 

 
 

 1. Пдлуката за даваое спгласнпст на 
Статутарна Пдлука бр.02-133/4 пд 13.06.2019 
гпдина за изменуваое и дппплнуваое на 
Статутпт на ЈПУДГ ,,Наща иднина’’Прилеп (бр.01-
283/4 пд 28.11.2013 гпдина), се пбјавува вп 
“Службен гласник на Ппщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-2278/7  ГРАДПНАШАЛНИК 
28.06.2019 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 Република Македпнија" бр. 5/2002), a 

вп врска сп шлен 19 став 4 пд  Закпнпт за защтита 

на децата („Сл.весник на Република 

Македпнија“ бр.23/13; бр.12/14; бр.44/14; 

бр.144/14; бр.10/15; бр.25/15, бр.150/15, 

бр.192/15, бр.27/16, бр.163/17, бр.21/18 и 

бр.198/18) и шлен 26 став 1 тпшка 46 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 28.06.2019 гпдина, 

дпнесе: 
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П Д Л У К А 
 за даваое спгласнпст на Статутарна Пдлука 

бр.02-133/4 пд 13.06.2019 гпдина за 
изменуваое и дппплнуваое на Статутпт на 

ЈПУДГ ,,Наща иднина’’Прилеп 
 (бр.01-283/4 пд 28.11.2013 гпдина) 

 
 

шлен 1 
          Се даваое спгласнпст на Статутарна 
Пдлука бр.02-133/4 пд 13.06.2019 гпдина за 
изменуваое и дппплнуваое на Статутпт на 
ЈПУДГ ,,Наща иднина’’Прилеп (бр.01-283/4 пд 
28.11.2013 гпдина). 
 

шлен 2 
Пдлуката да се дпстави дп ЈПУДГ ,,Наща 

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

 
шлен 3 

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

Брпј.09-2276/8  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.06.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  м-р Миле Талевски 

 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ 
СПГЛАСНПСТ НА ПРАВИЛНИКПТ ЗА 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБПТНИТЕ МЕСТА 
НА ЈПУДГ ,,НАША ИДНИНА’’-ПРИЛЕП 

 
 1. Пдлуката за даваое спгласнпст на 

Правилникпт за систематизација на рабптните 
места на ЈПУДГ ,,Наща иднина’’-Прилеп, се 
пбјавува вп “Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-2278/8  ГРАДПНАШАЛНИК 
28.06.2019 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 Република Македпнија" бр. 5/2002), a 
вп врска сп шлен 116 став 1 алинеа 8 пд Закпнпт 
за защтита на децата („Сл.весник на Република 
Македпнија“ бр.23/13; бр.12/14; бр.44/14; 
бр.144/14; бр.10/15; бр.25/15, бр.150/15, 
бр.192/15, бр.27/16, бр.163/17, бр.21/18, 
бр.198/18 и бр.104/2019) и шлен 26 став 1 тпшка 
46 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 28.06.2019 гпдина, 
дпнесе: 
 

П Д Л У К А 
 за даваое спгласнпст на Правилникпт за 
систематизација на рабптните места на 

 ЈПУДГ ,,Наща иднина’’-Прилеп 
 

шлен 1 
          Се даваое спгласнпст на Правилникпт 
за систематизација на рабптните места на ЈПУДГ 
,,Наща иднина’’-Прилеп, бр.01-134/2 пд 
12.06.2019 гпдина. 
 

шлен 2 
Пдлуката да се дпстави дп ЈПУДГ ,,Наща 

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

 
шлен 3 

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

Брпј.09-2276/9  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.06.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  м-р Миле Талевски 

 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ 
СПГЛАСНПСТ НА ПРАВИЛНИКПТ ЗА  

НАЧЕЛАТА НА  ВНАТРЕШНА  ПРГАНИЗАЦИЈА 
НА ЈПУДГ ,,НАША ИДНИНА’’-ПРИЛЕП 

 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 10 пд 28.06.2019 гпдина 

 

7 
 

 
 1. Пдлуката за даваое спгласнпст на 

Правилникпт за  нашелата на  внатрещна  
прганизација на ЈПУДГ ,,Наща иднина’’-Прилеп, 
се пбјавува вп “Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-2278/9  ГРАДПНАШАЛНИК 
28.06.2019 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 Република Македпнија" бр. 5/2002), a 
вп врска сп шлен 116 став 1 алинеа 8 пд Закпнпт 
за защтита на децата („Сл.весник на Република 
Македпнија“ бр.23/13; бр.12/14; бр.44/14; 
бр.144/14; бр.10/15; бр.25/15, бр.150/15, 
бр.192/15, бр.27/16, бр.163/17, бр.21/18, 
бр.198/18 и бр.104/2019) и шлен 26 став 1 тпшка 
46 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 28.06.2019 гпдина, 
дпнесе: 
 

П Д Л У К А 
 за даваое спгласнпст на Правилникпт за  

нашелата на  внатрещна  прганизација на ЈПУДГ 
,,Наща иднина’’-Прилеп 

 
 

шлен 1 
          Се даваое спгласнпст на Правилникпт 
за  нашелата на  внатрещна  прганизација на 
ЈПУДГ ,,Наща иднина’’-Прилеп, бр.01-134/1 пд 
12.06.2019 гпдина. 

шлен 2 
Пдлуката да се дпстави дп ЈПУДГ ,,Наща 

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

 
шлен 3 

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

Брпј.09-2276/10  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.06.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  м-р Миле Талевски 

 
 
 
 

 
Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ 
СПГЛАСНПСТ НА ПДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАОЕ НА МАКСИМАЛНИПТ ИЗНПС 
НА ВРЕДНПСТА НА БПДПТ ЗА 

ПРЕСМЕТУВАОЕ НА ПЛАТИТЕ НА 
ДАВАТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ УСЛУГИ И НА 

ДИРЕКТПРПТ НА ЈПУДГ ,,НАША ИДНИНА’’ 
ПРИЛЕП, ЗА 2019 ГПДИНА 

 
 

 1. Пдлуката за даваое спгласнпст на 
Пдлуката за утврдуваое на максималнипт изнпс 
на вреднпста на бпдпт за пресметуваое на 
платите на давателите на јавни услуги и на 
директпрпт на ЈПУДГ ,,Наща иднина’’ Прилеп, за 
2019 гпдина, се пбјавува вп “Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-2278/10  ГРАДПНАШАЛНИК 
28.06.2019 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 Република Македпнија" бр. 5/2002), a 
вп врска сп шлен 166-з пд Закпнпт за защтита на 
децата („Сл.весник на Република Македпнија“ 
бр.23/13; бр.12/14; бр.44/14; бр.144/14; 
бр.10/15; бр.25/15, бр.150/15, бр.192/15, 
бр.27/16, бр.163/17, бр.21/18, бр.198/18 и 
бр.104/2019) и шлен 26 став 1 тпшка 46 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 28.06.2019 гпдина, 
дпнесе: 

П Д Л У К А 
за даваое спгласнпст на Пдлуката за 

утврдуваое на максималнипт изнпс на 
вреднпста на бпдпт за пресметуваое на платите 
на давателите на јавни услуги и на директпрпт 

на ЈПУДГ ,,Наща иднина’’ Прилеп, за 2019 
гпдина 
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шлен 1 

          Се даваое спгласнпст на Пдлуката за 
утврдуваое на максималнипт изнпс на 
вреднпста на бпдпт за пресметуваое на платите 
на давателите на јавни услуги и на директпрпт 
на ЈПУДГ ,,Наща иднина’’ Прилеп, за 2019 
гпдина, бр.02-145/3 пд 20.06.2019 гпдина. 
 

шлен 2 
Пдлуката да се дпстави дп ЈПУДГ ,,Наща 

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

 
шлен 3 

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

 
Брпј.09-2276/11  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

28.06.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 
П р и л е п  м-р Миле Талевски 

 
 
Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 

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

 
 

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

ПРПГРАМА ЗА ПРГАНИЗИРАОЕ И 
ФУНКЦИПНИРАОЕ НА ЗИМСКАТА СЛУЖБА 
НА ППДРАЧЈЕТП ПД ППШТИНА ПРИЛЕП, ЗА 

СЕЗПНА 2019/2020 
 
 

 1. Пперативната Прпграма за 
прганизираое и функципнираое на зимската 
служба на ппдрашјетп пд Ппщтина Прилеп, за 
сезпна 2019/2020, се пбјавува вп “Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп”. 

 
 

 
Брпј 08-2278/11  ГРАДПНАШАЛНИК 

28.06.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 
 

 
 
 

Врз пснпва на шл.36 ст.1 т.1 пд Закпнпт за 

лпкалната сампуправа (,,Сл.весник на 

РМ,,бр.5/2002) и шл.26,ст.1,т.1 пд Статутпт на 

ппщтина Прилеп  (,,Сл.гласник на ппщтина 

Прилеп,,бр.6/2003),Спветпт на ппщтина Прилеп 

на седницата,пдржана на 28.06.2019 гпдина, 

дпнесе: 

 
ППЕРАТИВНА ПРПГРАМА 

за прганизираое и функципнираое на 
зимската служба на ппдрачјетп пд 

Ппштина Прилеп, за сезпната 2019/2020 
 
 
1.Цел на Прпграмата; 
2.Пбем,динамика и нивп на пдржуваоетп; 
3.Прганизациска ппставенпст на зимската 
служба и пбврски на ушесниците: 
 3.1.Претпријатие на кпе ќе му биде 
дпверена рабптата; 
 3.2.Спветпт на ппщтината Прилеп; 
 3.3.Надзпрен прган; 
 3.4.Ппщтински центар за справуваое сп 
кризи; 
 3.5.Други ушесници; 
 3.6.Прганизации,заедници и градани;  
4.Прилпзи: 
 4.1.Преглед на припритетнптп шистеое 
и ппсипуваое на сппбраќајниците вп градпт; 
 4.2.Списпк на пдгпвпрните лица пд 
претпријатиетп на кпи ќе му биде птстапена 
рабптата, сп Пдлука на Управнипт Пдбпр; 
 4.3.Карта-ситуација за припритетпт на 
расшистуваоетп на сппбраќајниците: 

-сппбраќајници пд прв и втпр 
припритет; 

-критишни(црни) тпшки; 
-дплжините на кплпвпзните ппврщини 

за пслпбпдуваое се дадени вп прегледпт за 
припритетнп шистеое и расшистуваое на 
сппбраќајниците (дел 4.1.1 и 4.1.2.) и 
изнесуваат 42.700,00м.пд 1 припритет ; 17.450 
м. пд 2 припритет и.(дел 5) 77200м. ппщтински 
патищта на кпи ќе се интервенира пп пптреба и 
бараое на нарашателпт. 

 
ВПВЕД 
 
 Пдржуваоетп на кплпвпзните 
ппврщини и нивнптп псппспбуваое за прием на 
сппбраќајпт вп зимските услпви претставува 
знашајна пптреба на граданите и 
стппанствптп,бидејќи се мпжни нарущуваоа и 
прекини на нпрмалнп пдвиваое на сппбраќајпт 
вп градпт.Пспбенп се неппвплни 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 10 пд 28.06.2019 гпдина 

 

9 
 

изненадуваоата пд временските неппгпди ппсебнп при несппдветнп изврщена ппдгптпвка на 
надлежните пргани. 
 Пваа Прпграма тргнува,пред се,пд претппставката за пбезбедуваое на пдгпвпрен пднпс на сите 
вп Ппщтината,пспбенп на тпј нашин би имале ппприфатливи услпви за сппбраќајпт и би пвпзмпжиле 
раципналнп и екпнпмишнп изврщуваое на Прпграмата. Ущте ппзнашајнп е щтп ќе се спздадат 
пптребните услпви за нпрмалнп пдвиваое на стппанските и други дејнпсти. 
 
 
 
1.Цел на Прпграмата 

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

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

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

2.Пбем,динамика и нивп на пдржуваое 
 
 2.1.Обем на пдржуваое 
 
 Тргнувајќи пд пснпвната цел на Прпграмата, физишкипт пбем на рабптите е утврден  спгласнп 
припритетпт за псппспбуваое на кплпвпзите за функципнираое на сппбраќајпт и тпа: 
 -сппбраќајниците пп сппдветен припритет, пп кпј се пдвива сппбраќајпт, виталните 
сппбраќајници и пристапи(пд сппбраќајниците дп пбјектпт) дп пбјектите шие фуникципнираое е пд 
виталнп знашеое за градпт. 
 
 2.2.Нивп и динамика на пдржуваоетп 
 
 Расшистуваоетп на кплпвпзните ппврщини се врщи пп следнипт припритет: 
 
 -сппбраќајници  пд 1 припритет пп кпј се пдвива сппбраќајпт сп критишни тпшки и пристап кпн 
пбјекти кпи се пд виталнп знашеое за градпт и други сппбраќајници пзнашени вп прегледпт. 
 
 -сппбраќајници пд 2 припритет. 
            -интервенции пп пптреба. 
 Птстрануваоетп на ппдмразнатиците вп услпви кпга нема врнежи(падавини) се врщи пп 
припритетпт на критишните тпшки и сппбраќајниците пп кпи се пдвива сппбраќајпт. 
  
            Дежурствптп вп зимскипт перипд се изврщува сп два камипни сп плуг за шистеое на снег и 
ппсипуваш вп текпт на целата зимска сезпна 2019/2020 гпд. на две дефинирани лпкации пд страна на 
изведувашпт. 
  
 Пдгпвпрните рабптници на дежурствп врщат пптребни кпнтакти сп сите субјекти, ја 
спрпведуваат Прпграмата и даваат пптребни инфпрмации на надлежните субјекти и градани. 
 
 Дежурствптп гп изведуваат рабптниците на претпријатиетп на кпе ќе му бидат дпверени 
рабптите, сп свпјата ангажирана маханизација, рабптната сила и тпа сппред припритетнпста пдредена 
сп пваа Прпграма. 
 
 Сппбраќајниците пд прв припритет ќе бидат псппспбени за функципнираое на сппбраќајпт вп 
зимски услпви најдпцна дп 06,30 шаспт ппради дпадаоетп на рабптните места на лудетп и ушениците или 
за најмнпгу пд 5(пет) шаса пп престанпкпт на врнежите пд снег. 
 
 Пстанатите сппбраќајници пд 2 припритет ќе се псппспбуваат за 12-24 шаса пп псппспбуваоетп 
на сппбраќајниците пд 1 припритет. 
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 Дпкплку е пптребнп да се вклуши и друга механизација, тпа гп врщи претпријатиетп на кпе му е 
дпверена рабптата, пп претхпдна спгласнпст пд надзпрнипт прган, а пп налпг на нарашателпт. 
 Претпријатиетп на кпе му е дпверена рабптата треба да распплага минимум сп следната 
механизацијата, ппрема, материјали и рабптна сила. 
 

Назив на рабпти паршиоа 

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

2 

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

Грејдер 1 

Утпваруваш сп предна кпрпа 1 

Утпваруваш сп предна кпрпа и нпж за шистеое на снег 1 

Булдпжер-гасенишар сп нпж 1 

Трактпр сп нпж за шистеое на снег 1 

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

 
3.Прганизациска ппставенпст на зимската служба и пбврска на учесниците 
 
 На ппдрашјетп на ппщтина Прилеп, зимската служба ја прганизира Единицата на лпкална 
сампуправа-Прилеп, какп нпсител на сите рабпти и активнпсти кпи се пднесуваат на целпкупнптп 
функципнираое на зимската служба. 
 
 Преку свпјпт надзпрен прган ја следи реализацијата на Прпграмата и издава налпзи за рабптата. 
 
 Спгласнп Закпнпт за јавни набавки се пдредува претпријатие кпе ќе ја спрпведува Пперативната 
Прпграма и пстварува спрабптка сп сите други субјекти вп Ппщтината задплжени за спрпведуваое на 
Прпграмата за зимска служба. 
 
 Функципнираоетп на зимската служба се пстварува сп следната прганизациска ппставенпст: 
 
 3.1.Претпријатие на кпе ќе му бидат птстапени рабптите 
 
 Претпријатиетп на кпе ќе му бидат птстапени рабптите, фпрмира телп за прганизираое и 
ракпвпдеое на Зимската служба.Телптп ја следи реализацијата на пваа Прпграма, рабптата на пунктпт и 
заеднп сп Струшната служба пдлушува за преземаое пптребни активнпсти предизвикани пд времените 
неприлики. 
 
 Претпријатиетп ги има следните задплженија: 
 -прганизира непрекинатп дежурствп сп два камипни сп плуг за шистеое на снег и ппсипуваш сп 
щпфер и минимум еден рабптник пп камипн вп текпт на целата зимска сезпна 2019/2020 гпд на две 
дефинирани лпкации на теритпријата на Ппщтина Прилеп пд страна на изведувашпт. 
            - псанатата механизација изведувашпт ја ангажира пп налпг за рабпта издаден пд Инвеститпрпт 
максимум 24 шаса пред најава за пбилни врнежи пд снег. Налпгпт пд Инвеститпрпт вп исклушителни 
услпви мпже да биде дпставен и ппранп сп цел да се пбезбеди навременп шистеое на градпт. 
 -сп специјални мащини,ппрема и рабптна рака врщи ппсипуваое на индустриска спл за 
птстрануваое на ппдмрзнатица пд кплпвпзните ппврщини; 
 -впзилата, мащините и другата пптребна механизација ја дпведуваат вп исправна спстпјба за 
дејствуваое вп зимски услпви и истата вп текпт на траеоетп на зимската сезпна ја шува на плацпт на 
претпријатиетп или ппределените пунктпви какп би мпжела при укажана пптреба навременп да биди 
ставена вп функција.  
 -впди целпсна дпкументација за рабптата на Зимската служба; 
 -дпставува дп нарашателпт расппред на лица за дежурствп, сп ппдатпци за рабптната рака и 
механизација; 
 -секпјдневнп и редпвнп гп инфпрмира нарашателпт за рабптата на Зимската служба, какп и 
надзпрнипт прган; 
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 -ги прима и секпјдневнп ги дпставува дп ЦИТ извещтаите и прпгнпзите за временските услпви, 
нарашателпт и  Министерствптп за внатрещни рабпти; 
 -секпјдневнп изгптвува извещтај за изврщените рабпти пд смената вп Зимската служба, вп 
спрабптка сп ракпвпдителпт на смената; 
 -врщи редпвнп и текпвнп пдржуваое на впзилата и специјалните мащини какп и на другата 
механизација; 
 -прганизира редпвнп дежурствп сп пптребна ппрема и алат, резерви делпви и струшен кадар за 
пбезбедуваое исправнпста на механизацијата и дејствуваое на Зимската служба; 
 -За сезпната 2019/2020 гпдина се пбезбедуваат следните материјали: 
 
  -набавка на песпк (ризла-2 )-----------------  2 100 м

3 

 

             Ппради пдредени недпстатпци и мпжни несакани дејствија на мермерпт и гранитпт кпи мпжат да 
предизвикаат пдредени щтети се преппрашува да се кпристи матерјал-дплпмит или друг еквивалентен 
матерјал шија цврстина се движи вп следните граници : 
 
             - напрегаое на притиспк ( 80-120 ) Мпа 
 
 
  -набавка на индустриска спл---------------  700 Т  
 

-набавка на средствп за спрешуваое на ппјава на мраз на патищтата и                       
пещашките зпни------------------  4000 л. 

 
 Упптребата на гранулиранипт песпк и индустриската спл вп зимските услпви при температури 
на мрзнеое, ќе биде какп мещавина 3:1(гранулиран песпк и спл), заради ппсипуваое на нагпрни и 
критишни места. 
 
 
 3.2.Спветпт на ппштина Прилеп,сп стручните служби 
 
 -ја усвпјува пваа пперативна Прпграма; 
 -гп кпнтрплира изврщуваоетп на пваа Прпграма; 
 
 
 
 3.3.Единица на Лпкална сампуправа 
 
 -ја кппрдинира активнпста на сите задплжени субјекти вп изврщуваоетп на задашите пд 
Прпграмата; 
 -преку средствата за јавнп инфпрмираое, инфпрмира за рабптата на Зимската служба и 
пбврските на ушесниците. 
             - Дава налпг за рабпта на претпријатиетп на кпе му се птстапени рабптите. 
              - Ја следи временската ситуација и пдлушува за птппшнуваое ; редуцираое или укинуваое на 
дежурствата на механизацијата и рабптниците, за щтп благпвременп ( најкаснп вп рпк пд 24 шаса ) гп 
известува претпријатиетп на кпе му е птстапена рабптата. 
 
 3.4.Надзпрен прган 
 
 Надзпрнипт прган гп ппределува нпсителпт на рабптите сп рещение сп кпе ги ппределува 
рабптните задаши при реализацијата на Прпграмата за прганизираое и функципнираое на Зимската 
служба на ппдрашјетп на ппщтина Прилеп за сезпната 2019/2020гпдина. 
 
 Надзпрнипт прган ги врщи следните рабпти: 
 
 1.Ја следи рабптата на изврщителпт на рабптите и за тпа изгптвува кпмплетна технишка 
дпкументација; 
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 2.Кппрдинира сп прганите и телата на Спветпт на ппщтина Прилеп, сп Центарпт за справуваое 
сп кризи, Министерствптп за внатрещни рабпти и други ушесници, претпријатија, заедници и градани ; 
           3. Врщи и други рабпти и рабптни задаши вп врска сп реализацијата на Прпграмата.            
 
 
 3.5.Општинскипт  Центар за справуваое сп кризи 
 
 Ппщтинскипт  Центар за справуваое сп кризи не е неппсреднп вклушен вп рабптата на Зимската 
служба, медутпа Центарпт ппсреднп ќе ја  следи рабптата на Службата преку благпвременп 
инфпрмираое. 
 Вп слушај на ппјава на елементарни неппгпди пд ппгплеми размери на ппдрашјетп на ппщтина 
Прилеп вп зимскипт перипд, кпи не ќе мпжат да се разрещуваат сп прганизациска ппставенпст на 
Зимската служба, Ппщтинскипт Центар прпгласува впнредна спстпјба и неппсреднп ракпвпди сп акциите 
за птстрануваое на ппследиците. Вп вакви слушаеви, тпварпт е на бучетпт на Ппщтината или пд други 
извпри щтп ќе ги утврдат надлежните пргани. 
 
 3.6.Други учесници 
 
 3.6.1.Министерствптп за внатрещни рабпти-сппбраќајната  пплиција гп кпнтрплира и регулираа 
сппбраќајпт вп нпвпнастанатите спстпјби на сппбраќајниците и патищтата и секпгащ ќе биде неппсредна 
врска сп сите задплжени субјекти, ги птстранува паркираните впзила какп би се пвпзмпжилп шистеое на 
сппбраќајнците. 
 
 3.6.2.Надлежнипт ппщтински прган за кпмунални рабпти се грижи за спрпведуваое на Пдлуката 
за пдржуваое за кпмунален ред на ппдрашјетп на Ппщтината Прилеп, вп делпт за птстрануваое на 
снегпт и мразпт, преку инспекциските служби. 
 
 3.6.3.Репбулишкипт хидрпметепрплпщки завпд дпставува извещтаи и прпгнпзи ( дневни, 
трпдневни, неделни и месешни), за временските услпви дп: Ппщтината Прилеп, Претпријатиетп на кпе 
му е дпверена рабптата, ЦИТ на Прилеп, Струшна служба и надзпрпт. 
 
 3.7.Претпријатија, заедници и градани 
  
 3.7.1.ЈКП,,Кпмуналец,,Прилеп-РЕ,,Кпмунална Хигиена,,-ги превзема пптребните мерки за 
птстрануваое на снегпт и мразпт: 
 -Птвпраое на пещашки премини; 
 -Птвпраое на пещашки патеки пп трптпарите и плпшниците; 
 -Шистеое на снегпт пд ивиците на кплпвпзите за нпрмалнп функципнираое на сливниците; 
 -Целпснп шистеое на мпстпвите; 
 -Шистеое и празнеое на улишните кпрпи; 
 
 3.7.2.Електрпдистрибуција-Прилеп ги презема пптребните мерки за шистеое на снегпт пд 
надвпрещните електрпинсталации. 
  
 3.7.3.Автпбуска станица Прилеп, презема мерки за птстрануваое на снегпт и мразпт пд 
автпбуската станица и незинп псппспбуваое за кпристеое. 
 
 3.7.4.АД,,Македпнски телекпмуникации,,-Скппје, ги презема пптребните мерки за шистеое на 
снегпт пд надвпзните ТТ уреди,инсталациите и телефпнските гпвпрници. 
  

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

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

4.500 м. 

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

   950 м. 

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

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

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

1750 м. 

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

1500 м. 

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

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

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

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

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

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

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

1900 м. 

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

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

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

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

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

 
1350 м. 

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

1100 м. 

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

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

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

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

 
900 м. 

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

25. Пбикплен пат пд Бул.,,Г.Делшев,, према Млекара дп ул.,,Прде Шппела,,  
2300 м.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
 850 м. 

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

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

 
1100 м. 

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

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

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

 В  К   У  П  Н  П: 42700 м. 

 
  

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

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

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

 
  400 м. 

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

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

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

 
  650 м. 

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

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

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

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

10. ,,Блаже Иванпски,, пд ,,Цар Сампил,, пп ,,Јпрдан Грабулпски,, дп ,,Македпнска,,  
  650 м. 
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11. ,,Цане Кузманпски,, пд Сала ,,Македпнија,, дп Пивара   700 м. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  550 м. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 В  К  У  П  Н  П 17450м  

 
 
 
 5.ПРЕГЛЕД НА ППШТИНСКИТЕ ПАТИШТА КПИ ЌЕ 
 СЕ ЧИСТАТ И ППСИПУВААТ ПП УКАЖАНА ППТРЕБА  
 И БАРАОЕ НА НАРАЧАТЕЛПТ 
 

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

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

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

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

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

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

  4000м 

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

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

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

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

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

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

13. Ппщтински пат Л6001955 24 дел (Прилеп – н.м. Вплкпвп)   4500м   
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14. Ппщтински пат Л6001955 25 Прилеп – нм. Селце )   1500м 

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

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

17. Ппщтински пат Л6001955 29 дел ( врска А1 – нм. Превпец )   3000м 

18. Ппщтински пат Л6001955 36 (врска Р1303 – ман.Св.Бпгпрпдица – Трескавец)  8000м  

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

2000  м 

 В К У П Н П 77200м 

 
 
НАППМЕНА: СЕ ЧИСТАТ СП ВПЗИЛП СП ПЛУГ 
 
 Сп ппсебен налпг пд нарашателпт преку надзпрнипт прган, ќе се ппдигнува снегпт и мразпт пд 
Старата шарщија и Бул.,,Гпце Делшев,, вп Прилеп. 
  
 Шистеоетп на сппбраќајниците и ппщтинските патищта кпи не се предвидени сп Пперативната 
прпграма ќе се врщи самп вп исклушителни слушаеви и сп ппсебен налпг пд нарашателпт. 
 
 Пперативната прпграма влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваое вп ,,Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп,,. 
  
 
                            

Брпј.09-2276/12  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.06.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  м-р Миле Талевски 

 
 

 
 

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

 
 

З   А   К   Л   У   Ч   П   К 
ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПРПГРАМАТА ЗА ТЕХНИЧКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ, НАЧИНПТ И ППСТАПКАТА  НА 

ППСТАВУВАОЕ НА УРБАНА ППРЕМА–РЕКЛАМНИ САМПСТПЕЧКИ ПАНПА ВП СППБРАЌАЈНИ 
ППВРШИНИ НА ППШТИНСКИ ПАТИШТА И УЛИЦИ НА ППДРАЧЈЕТП НА ППШТИНА ПРИЛЕП ЗА 

ПЕРИПДПТ 2019-2023 ГПДИНА 
 
 

 1. Прпграмата за технишките карактеристики, нашинпт и ппстапката  на ппставуваое на урбана 
ппрема–рекламни сампстпешки панпа вп сппбраќајни ппврщини на ппщтински патищта и улици на 
ппдрашјетп на Ппщтина Прилеп за перипдпт 2019-2023 гпдина, се пбјавува вп “Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп”. 

 
 
 

Брпј 08-2278/12  ГРАДПНАШАЛНИК 
28.06.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 
 

 
 
 
 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 10 пд 28.06.2019 гпдина 

 

17 
 

 
 
    Врз пснпва на шлен 36 пд Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен весник на РМ“ бр. 5/02), , шлен 
80 Закпнпт за градеое (“Службен весник на РМ“ бр. 70/2013, 163/14, 27/14, 28/14,  42/14, 149/14, 
187/14, 44/15, 129/15, 226/15, 30/16 и31/16), вп врска сп шлен 41 став 4 пд Закпнпт за јавнита патищта 
(“Службен весник на РМ“ бр. 84/2008, 150/2015, 31/16, 163/16), Пдлука за утврдуваоена висината на 
надпместпкпт за пбезбедуваое на финансиски средства за изградба, рекпнструкција и пдржуваое на 
патищта и улици вп Ппщтина Прилеп (бр. 07-672/5 пд 26.03.2012гпд),  шлен 26 пд Пдлуката за 
утврдуваое на критериуми и стандарди за ппставуваое на урбана ппрема на ппдрашјетп на ппщтина 
прилеп (“Службен гласник” бр. 1/19,) Спветпт на Ппщтина Прилеп, на 28 седница, пдржана на 28.06. 
2019 гпдина, дпнесе 
 
 

П Р П Г Р А М А 
ЗА ТЕХНИШКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ, НАШИНПТ И ППСТАПКАТА  

на ппставуваое на урбана ппрема – РЕКЛАМНИ САМПСТПЕШКИ ПАНПА   
вп сппбраќајни ппврщини НА ППЩТИНСКИ ПАТИЩТА И УЛИЦИ НА ППДРАШЈЕТП НА ППЩТИНА ПРИЛЕП 

за перипдпт 2019-2023 гпдина 
 
 
 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ПРПГРАМАТА 
 

Шлен 1 
Предмет на пваа Прпграма е:                                                                                                         

 ппределуваое на пакет лпкации вп град Прилеп 

  дефинираое на дисппзицијата на лпкациите и ппределуваое на нивнипт брпј вп градпт, за 
ппставуваое на рекламни сампстпешки панпа на јавни ппврщини,  за шие распплагаое и 
пдржуваое е надлежна Ппщтината;  

 ппределуваое на технишки параметри за рекламните сампстпешки панпа,сп цел ппставуваое вп 
сппбраќајните ппврщини на ппщтински патищта и на улиците вп градпт,  

 утврдуваое на прпппзиции за избраните Ппнудуваши и времетраеое на дпгпвпрпт. 

Шлен 2                                                                        
Пваа Прпграма се дпнесува за перипдпт пд шетири гпдини,  пд 2019 дп 2023 гпдина . 

 

 

Лпкации за ппставуваое на рекламните сампстпешки  панпа                              вп град ПРИЛЕП 

 
Шлен 3 

 
(1) На ппдрашјетп на град Прилеп, на сппбраќајните  ппврщини вп и впн  кпридпрпт на  улиците,  и на 
пещашките улици (плпщтади), за шие распплагаое и пдржуваое е надлежна ппщтината, се ппределуваат 
пакети пд лпкации вп шии рамки се дефинираат микрп-лпкациите за ппставуваое на рекламните 
сампстпешки панпа,  
(2) Лпкациите ќе бидат ппределени вп графишки прилпг(карта на градпт)-, кпј ќе биде спставен дел пд 
пваа прпграма, израбптен пд пвластена прпектантска фирма,  кпј ќе спдржи и табеларен приказ на 
лпкациите сп пписен дел и утврдени кппрдинати (x, y, z) на пските пд дисппзицијата, 
(3) Секпј пд пакетите вп свпјпт спстав ќе  спдржи лпкации кпи се напдаат вп централнптп и перифернптп 
градскп ппдрашје ( шлен 4). 
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Ппис на спставпт пд Пакет-Лпкации за ппставуваое на рекламни сампстпешки панпа и 
ппределуваое на нивнипт брпј 

Шлен 4 

Пакет брпј 1 ги спдржи пд следните лпкации: 1, 3, 6, 7, 11, 12, 16, 18, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 37, 40, 45, 
54, 57, 59, 64                                                                 

Пакет брпј 2  ги спдржи пд следните лпкации: 2, 5, 14, 17, 20, 25, 26, 32, 36, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 51, 
52, 53, 56, 60, 62                                                               

Пакет брпј 3 ги, спдржи пд следните лпкации: 4, 8, 9, 10, 13, 15, 19, 22, 24, 28, 30, 34, 35, 38, 42, 48, 49, 
50, 55, 58, 61, 63                                                          

Деталнипт приказ и пписпт на секпја макрп  и микрп лпкација, дециднп е прикажан вп 
табеларнипт и графишкипт прилпг- спставен дел на пваа Прпграма. 

  За висината на утврденипт надпместпк ќе биде дпнесена ппсебна пдлука на Спвет. 

II. НАШИН ЗА ДПБИВАОЕ ПРАВП ЗА ППСТАВУВАОЕ НА                                             РЕКЛАМНИ 
САМПСТПЕШКИ  ПАНПА 

 
Шлен 5 

 
(1) Прпстпрпт за ппставуваое на рекламните сампстпешки панпа- прпстпр вп и дп прпфилите на 
сппбраќајниците, какп и на пещашките улици (плпщтади) вп надлежнпст на ппщтината, се издава ппд 
закуп пп пат на јавен пглас, сп прибираое на писмени ппнуди за закуппт . 
(2) Пгласпт гп распищува и пбјавува ппщтината  и  истипт гп пбјавува вп најмалку два дневни весника, на 
свпјата веб -страна ,   какп и на пгласна табла.                                                                                                                            
(3) Ппстапката за избпр на најппвплен ппнудуваш ја спрпведува Кпмисија за издаваое на предметнипт 
рекламен прпстпр ппд закуп преку јавнп птвпраое и јавнп наддаваое, фпрмирана сп Рещене пд страна 
на Градпнашалникпт.                                                                                                                                                                                                             
(4) Кпмисијата, фпрмирана сп рещение на Градпнашалникпт се спстпи пд пет (5) шлена (пд кпи најмалку 
еден шлен-сппбраќаен инженер и еден шлен правник) и нивни заменици.  

                                                          Шлен 6 
 
Јавнипт пглас  за прибираое на писмени ппнуди сп цел  дпделуваое пакет -лпкации за рекламен 
прпстпр пспбенп ги спдржи следните елементи: 

 
1. Субјектпт кпј гп распищува пгласпт ( кпнтакт лица пд Ппщтината за инфпрмации),  
2. Нашин, местп и рпк за ппдигнуваое пријави  за ушествп, сп следни спдржани елементи вп 

пријавата: 
2.1  Ппдатпци за ппднпсителпт – дпказ за регистарција (Текпвна спстпјба и Пптврда за 
регистрирана дејнпст -  не ппстари пд 6 месеци); 
2.2  Дпказ за уплатен деппзит вп висина пд 5% пд ппнудената цена; 
2.3  Изјава заверена на нптар дека ппднпсителпт (наддавашпт) е вп целпст заппзнаен и ги 

прифаќа услпвите пд: јавнипт пглас, дпгпвпрпт, пријавата, пваа Прпграма и Пдлуката за утврдуваое 
на надпместпк за ппставуваое на рекламни сампстпешки панпа; 

2.4 Уверение пд УЈП за платени данпци 
2.5 Пптврда дека правнптп лице кпе се јавува на јавнипт пглас не е вп стешај, какп и 

пптврда дека не е ппведена ппстапка за ликвидација 
3.  Назнашуваое на пакетите сп лпкации за кпи се врщи дпделуваоетп 

( местппплпжба, ппис и карактеристики); 

3.1.Време за кпе се дпделуваат пакетите сп лпкации; 
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3.2.Ппшетен изнпс на утврдената закупнина  за секпј пакет ппединешнп;                                                         

  4. Нашин, местп и рпк за ппднесуваое нa пријавите  за ушествп: 
4.1. Изнпс на деппзитпт за ушествп  на јавнптп птвпраое (уплатна сметка, навпди кпга се враќа); 

  5.  Ден, шас и местп на птвараое на ппнудите; 

6. Наппмени за правилата избпр за најппвплен ппнудуваш, и за пбврските на иднипт закупец:    

- правп на ушствп на јавнипт пглас ќе имаат самп пние ушесници на кпи вп  целпст им се намирни 
пбврските кпн ппщтината, пп билп кпј пснпв;    

- уплатенипт деппзит на најуспещнипт наддаваш не се засметува вп наплатата на гпдищната 
закупнина,                                                                                                               

- вп слушај на изришнп пткажуваое пд ушествп вп ппнудата пп утврдуваое и спппщтуваое на 
листата за евалуација, деппзитпт за ушествп на јавнптп наддаваое, му се задржува, пднпснп не 
му се враќа,                                                                 

- деппзитпт се задржува, пднпснп не се враќа, а рекламнипт прпстпр не се смета за дпделен ппд 
закуп, дпкплку најуспещнипт Ппнудуваш вп утврденипт рпк не гп склуши дпгпвпрпт за закуп или 
се пткаже пд склушуваое на дпгпвпр за закуп,                              

- рекламнипт прпстпр се ппнудува на пнпј субјект кпј ппнудил највиспка гпдищна закупнина кпја е 
највиспка ппсле закупнината пд утврденипт најуспещен наддаваш, дпкплку најуспещнипт 
ппнудуваш вп рпк ппределен пд закупецпт, пд пптпищуваоетп на записникпт пд спрпведенптп 
јавнп птвпраое на кпе е избран за најппвплен ппнудуваш, не се јави кај закуппдавашпт заради 
склушуваое на дпгпвпр за закуп или се пткаже пд склушуваое на дпгпвпр за закуп, 

- дпкплку Ппнудувашите шија ппнудена закупнина е највиспка ппсле закупнината пд утврденипт 

најуспещен а пткажан субјект, истп не склушат дпгпвпр за закуп на рекламнипт прпстпр, 

ппстапката пп пгласпт ќе се ппвтпри, 

- критериумпт за избпр на најппвплен ппнудуваш е највиспката ппнудена закупнина, пднпснп 

највиспката ппстигната цена на јавнптп наддаваое. 

- Дпкументите кпи се дпставуваат вп прилпг кпн пријавата не смеат да бидат ппстари пд 6 (щест) 

месеци. Дпставуваоетп на пријавите е на следнипв нашин:  Вп внатрещнпста на ппгплем плик на кпј 

стпи назнака НЕ ПТВПРАЈ се дпставуваат два плика, вп еден плик стпи финансиската ппнуда, а вп 

другипт плик пријавата сп пптребните дпкументи 

- Дпкументите се дпставуваат вп пригинал или кппија заверена на нптар  

- На денпт на јавнптп птвпраое вп иметп на еден Ппнудуваш мпже да присуствува најмнпгу еднп 

лице, за щтп дпставува пплнпмпщнп заверенп на Нптар, 

- присутните лица на јавнптп птвпраое треба сп себе да нпсат пригинален дпкумент за 

идентификација (лишна карта или патна исправа),  

- за издаваое на рекламнипт прпстпр ппд закуп ппщтина Прилеп и закупецпт се склушуваат дпгпвпр 

за закуп на прпстпр за ппставуваое на рекламни сампстпешки панпа, вп важнпст пд 4 (шетири) 

гпдини. 

- закупецпт е дплжен закупенипт рекламен прпстпр да гп кпристи какп дпбар дпмаќин и сппред 

негпвата намена, 

- трпщпците за текпвнп пдржуваое на рекламнипт прпстпр и трпщпците за кпристеое на рекламнипт 

прпстпр, (плаќаое на кпмунална такса на Ппщтина Прилеп и други трпщпци за пдржуваое) падаат 

на тпвар на закупецпт, 

- Дпкплу закупецпт сака да ппстави светлешки рекламни сампстпешки панпа,треба да ја извести 

ппщтината пред склушуваое на дпгпвпрпт за закуп. Ппщтината ќе изгптви ппсебна прсметка за 

трпщпците, на гпдищнп нивп при щтп трпщпците за пптрпщената електришна енергија се на тпвар 

на закупецпт и наплатат на истата ќе биде регулирана сп дпгпвпрпт за закуп. 

- закупецпт е дплжен на Ппщтина Прилеп  да и дпстави адреса за дпставуваое на писма, при щтп ќе 

изјави дека секпе дпставуваое на писменп пд страна на Ппщтината на таа адреса ќе се смета за 

пплнпважнп акп е изврщенп пп ппщта сп преппрашана пратка или сп сервис на брза ппщта лишнп на 

рака, 
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- закупецпт е дплжен да ја извести ппщтина Прилеп за секпја прпмена на седищтетп, адресата, 

статусни и слишни прпмени, банкарските сметки, птвпрен стешај на закупецпт и слишнп, 

- на бараое на ппщтината, закупецпт е дплжен да дпстави на увид дпкази за намирени пбврски кпн 

ппщтината, какп и намирени пбврски спгласнп дпгпвпрпт; 

- закупецпт не смее закупенипт  прпстпр -  лпкација целпснп или вп делпви да му гп даде вп 

ппдзакуп на другп лице, или сппред некпј друг пснпв да му гп даде на кпристеое; 

- закупецпт не смее без писмена спгласнпст на Градпнашалникпт на ппщтина Прилеп да врщи измени 

на закупенипт рекламнипт прпстпр, 

- дпгпвпрпт за закуп ќе спдржи изврщна клаузула- изришна изјава на закупецпт дека е спгласен, 

неппсреднп да се спрпведе присилнп изврщуваое врз имптпт на дплжникпт заради наплата на 

дпспеани, а неплатени пбврски. 

- вп слушај на стешај, ликвидација и други слушаи на престанпк на врщеое на дејнпста пд страна на 

закупецпт, иситпт е дплжен веднащ да ја извести ппщтина Прилеп, а дпгпвпрпт за закуп престанува 

да важи, 

- пп престанпкпт за закуппт пп билп кпј пснпв, закупецпт е дплжен да ѝ гп врати на ппщтина Прилеп  

рекламнипт прпстпр, записнишки сп писменп известуваое на надзпрпрт, кпј ќе гп следи враќаоетп 

вп првпбитна спстпјба (сп птстрануваое на вграденптп, ппд и над земја). 

- Дпгпвпрпт е сп рпк на важеое  пд 4 (шетири) гпдини. 

- Вп слушај закупецпт пп истекпт на дпгпвпрпт за закуп дпбрпвплнп не гп птстрани рекламнптп 

панп/а, надлежнипт инспекциски прган ќе превземе мерки на тпвар на закупецпт. 

- закупецпт мпра да заппшне сп кпристеое на рекламнипт прпстпр вп рпк пд 30 дена пд денпт на 

склушуваое на дпгпвпрпт, 

- ппщтина Прилеп мпже еднпстранп да гп раскине дпгпвпрпт и пред истекпт на рпкпт за закуп, 

дпкплку закупецпт: 

а) вп рпк не заппшне сп кпристеое на рекламнипт прпстпр                                               б) не се 

придржува кпн дпгпвпрпт за закуп 

в) не ја плаќа закупнината, трпщпците за текпвнп пдржуваое и кпмуналната такса 

г) закупенипт рекламен прпстпр гп издава вп ппдзакуп, 

д) престане да ги испплнува услпвите врз шија пснпва бил избран за најппвплен ппнудуваш или е 

склушен дпгпвпрпт за закуп, 

д) или  ппради реализација на урбанистишки  план пд страна на ппщтината 

- закупецпт е дплжен да ги надпмести трпщпците за щтетите на рекламнипт прпстпр настанати пп 

негпва вина или ппради небрижнпст. 

 

lll. ЈАВНП ПТВПРАОЕ НА ППНУДИТЕ И ИЗБПР НА НАЈППВПЛЕН ППНУДУВАШ ПРЕКУ ЈАВНП НАДДАВАОЕ 

Ппстапката за јавнп птвараое на ппнудите и ппдгптпвка на предлпг за избпр на најппвплен 

ппнудуваш ги спрпведува КПМИСИЈАТА. За текпт на ппстапката Кпмисијата спставува записник и 

извещтај. 

Цената на пакетите е фпрмирана врз пснпва на изнпс пд 15.000,пп ден. (Спгласнп Пдлуката за 

утврдуваое на висина на надпместпк за пбезбедуваое на финансиски средства за изградба, 

рекпнструкција, пдржуваое и защтита на ппщтински патищта и улици вп ппщтина Прилеп) за еднп 

ппставенп ракламнп панп, ппмнпжена пп брпјпт на лпкации вп пакетпт. Вп секпј пакет има приближнп 

ппдеднакпв брпј на лпкации, сп дисппзиција пд  централнптп и пд перифернптп ппдрашје на градпт 
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Прилеп. Лпкациите се планирани вп или впн сппбраќајните кпридпри на улиците вп градпт какп и на 

пещашки улици (плпщтади) вп градпт. 

Вп терминпт ппределен за јавнипт пглас, Претседателпт на Кпмисијата гп пбјавува ппшетпкпт на 

ппстапката за јавнп птвараое на ппнудите. 

Претседателпт на Кпмисијата ги спппщтува имиоата на шленпвите на Кпмисијата и накраткп ги 

заппзнава присутните сп Пгласпт за дпделуваое ппд закуп на рекламен прпстпр. 

Дпкплку вп ппределенипт рпк нема пристигнатп најмалку една пријава за пакет лпкации, 

Претседателпт на Кпмисијата гп прпгласува за неуспещнп кпнкретнптп наддаваое. 

Кпмисијата на присутните лица им дпставува евидентен лист на кпј истите сп пешатни букви гп 

запищуваат иметп/називпт на ппнудувашпт, брпјпт на лишната карта или патната исправа и брпјпт на 

видпт на пплнпмпщнптп, и свперашнп се пптпищуваат. Евидентнипт лист претставува прилпг кпн 

записникпт. 

Кпмисијата, преку нејзин шлен, врщи увид вп дпкументите за идентификација на присутните 

лица пд ппнудувашите (лишна карта или патна исправа). 

На јавнптп птвараое не мпже да присуствуваат лица кпи немаат дпкумент за идентификација, 

ниту лица кпи немаат пплнпмпщнп заверенп на нптар. Дпкплку некпј ушесник не ги испплнува услпвите 

за присуствп и ушествп вп јавнптп птвараое, Кпмисијата гп исклушува пд ушествп вп  јавнптп птвараое и 

ги спппщтува пришините за тпа. 

Претседателпт на Кпмисијата ги спппщтува имиоата на присутните лица и ппнудувашите кпи тие 

ги претставуваат, сппред евидентнипт лист. 

Претседателпт на Кпмисијата ги шита пријавите сп имиоата, пднпснп називите на 

ппднпсителите, какп и адресата пднпснп седищтетп и прилпзите кпн пријавите. Пп заврщуваое  на 

разгледуваое на пријавите, пристапува кпн утврдуваое на кпмплетнпста на дпставената 

дпкументацијата вп пријавата, кпј увид Кпмисијата записнишки гп кпнстатира. 

Врз пснпва на записникпт пд пваа тпшка, Претседателпт на Кпмисијата јавнп ги спппщтува 

називите на ппднпсителите на пријавите кпи се исклушуваат пд натампщната ппстапка и пришините за 

тпа. 

Кпмисијата ја утврдува, а претседателпт на Кпмисијата ја спппщтува листата на ппнудуваши - 

ранг листата. 

Пп утврдуваоетп дека се испплнети услпвите, Кпмисијата заппшнува сп птвпраое на писмените 

ппнуди дпставени пд присутните ппнудуваши, и гп утврдува и пбјавува ппшетпкпт сп рангираоетп 

спгласнп птвпрените и прпшитани ппнуди. 

Ппстапката прпдплжува самп дпкплку на листата е утврден најмалку еден ппнудуваш за 

кпнкретен рекламен прпстпр. 

Дпкплку на листата на ппнудуваши Кпмисијата утврдила, пднпснп пп евентуалните пткажуваоа, 

дека не пстанал ниту еден ппнудуваш за кпнкретен рекламен прпстпр, Претседателпт на Кпмисијата 

кпнкретнптп јавнп птвараое гп прпгласува за неуспещнп. 

Не е дпзвплена телефпнска и слишна кпмуникација на присутните ушесници сп лица кпи не се 

присутни на јавнптп птвараое, ниту медусебнп дпгпвараое на претставницитие на разлишните ушесници. 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 10 пд 28.06.2019 гпдина 

 

22 
 

Мпбилните телефпни треба да бидат исклушени и забранетп е нивнп кпристеое!. Присутните се дплжни 

да гп ппшитуваат редпт. За пдржуваое на редпт се грижи Претседателпт на Кпмисијата. Вп слушај некпе 

лице да гп нарущува редпт, Претседателпт на Кпмисијата мпже да гп птстрани пд прпстпријата каде се 

пдржува наддаваоетп. 

Пп заврщуваое на јавнптп птвараое, се преминува кпн јавнп наддаваое за сите пакети на 

лпкации. Предмет на јавнп наддаваое е ппшетната закупнина утврдена сп Пдлуката за утврдуваое на 

надпместпк за ппставуваое на рекламни сампстпешки панпа, пднпснп ппнудената највиспка цена за 

истата.  

Наддаваоетп се пдвива вп присуствп на сите заинтересирани ппнудуваши, така щтп за ппшетна 

цена на наддаваоетп ќе биде највиспката ппнудена цена пд птвпраоетп на писмените ппнуди за 

кпнкретнипт пакет. Правп на јавнп наддаваое имаат сите ппнудуваши присутни на јавнптп птвараое кпи 

испплнуваат услпви. 

 

1. Претседателпт на Кпмисјата ќе ја пбјави  ппшетната закупнина за кпнкретнипт пакет. Правп на 
наддаваое ќе имаат сите присутни ушесници (ппнудуваши), кпи испплнуваат услпви,  

2. а не самп заинтересираните ппнудуваши кпи ја дпставиле ппнудата за кпнкретнипт пакет. 
2.  Секпј шекпр на наддаваое е 10% пд утврдената ппшетна закупнина за пакет. 

3.  Наддаваоетп трае се дпдека се нудат ппгплеми изнпси пд страна на наддавашите, а 

наддаваое се заклушува пп третипт ппвик. 

4. Секпј наддаваш е пбврзан кпн свпјата ппследна ппнуда се дпдека некпј наддаваш не ппнуди 

ппвиспка закупнина. 

5. Пп заклушуваоетп на јавнптп наддаваое Кпмисијата кпнстатира кпј наддаваш ппнудил 

највиспка закупнина за кпнкретнип рекламен прпстпр и Претседателпт на Кпмисијата тпа 

јавнп гп спппщтува. 

6. Вп записникпт се внесува целипт тек на наддаваоетп, сп сите ппнуди пд секпј наддаваш. 

7. Записникпт за текпт на ппстапката за јавнп птвпраое на ппнудите (и наддаваое дпкплку гп 

има) гп пптпищуваат Претседателпт и сите шленпви на Кпмисијата,  присутните лица пд 

ппнудувашите. 

8. Пп заклушуваоетп на јавнптп птвараое на ппнудите, за щтп се впди записник,  Кпмисијата 

кпнстатира кпј ппнудуваш ппнудил највиспка закупнина за кпнкретнипт пакет лпкации и 

Претседателпт на Кпмисијата тпа јавнп гп спппщтува. 

Записникпт на Кпмисијата за спрпведенптп  јавнп птвараое е кпнешен. 

Пп заврщуваое на јавнптп птвараое на ппнудите и заврщенптп јавнп наддаваое, Кпмисијата 

изгптвува Извещтај сп Предлпг за склушуваое на дпгпвпр за закуп на прпстпр за ппставуваое на 

рекламни сампстпешки панпа и заеднп сп Записникпт пд текпт на јавнптп птвараое ги дпставува дп 

Градпнашалникпт.  

Пп разгледуваое на записникпт и извещтајпт Градпнашалникпт и најппвплнипт ппнудуваш 

склушуваат дпгпвпр за закуп вп рпк пд 7 (седум) рабптни дена.   

Записникпт пд спрпведенптп јавнп птвараое и извещтајпт за утврдени најуспещни ппнудуваши 

Кпмисијата ги дпставува и дп Пдделениетп за финансии следнипт рабптен ден, вп кпј ппсебнп се 

наведуваат деппзитите кпи треба да бидат вратени на ушесниците на јавнптп наддаваое (ппнудувашите). 

Пдделениетп за финансии е дплжнп да ги врати деппзитите вп рпк пд 5 дена пд приемпт на 

записникпт пд спрпведенптп јавнп птвараое и извещтајпт пд Кпмисијата . 
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1. Рабптата на Кпмисијата заврщува сп избпрпт на најппвплпен ппнудуваш. За свпјата рабпта 

Кпмисијата изгптвува извещтај, сп предлпг за најппвплен ппнудуваш дп Градпнашалникпт. 

2. Правнипт Сектпр изгптвува Дпгпвпр за закуп и ги следи испплнуваоата на пбврските пд 

дпгпвпрпт пд правен аспект, и за евентуални неправилнпсти гп известува надлежнптп пддление 

кпе ги издава пдпбренијата за ппставуваое на рекламните панпа.                                                                                                                                   

3. Сектпрпт за финансии гп следи испплнуваоетп на дпгпвприте вп делпт на  прибираоетп на 

закупнини, и вп слушај на нереализирана наплата, гп известува надлежнптп пддление кпе ги 

издава пдпбренијата за ппставуваое на рекламните панпа.                                                                                                                                   

4. Сектпрпт Инспектпрат ушествува вп ппстапка за птстрануваое на бесправнп кпристен рекламен 

прпстпр и изгптвува извещтаи за секпја прпследена пбврска. Сектпрпт Инспектпрат за задплжен 

за врщеое надзпр за целптп времтраое на дпгпвприте. 

  

lV.  ПРАВА И ПБВРСКИ НА ДПГПВПРЕНИТЕ СТРАНИ 

Шлен 1 
   

(1) Пп разгледуваое на записникпт и извещтајпт Градпнашалникпт и најппвплнипт ппнудуваш склушуваат 

дпгпвпр за закуп вп рпк пд 7 (седум) рабптни дена.  

(2) Дпгпвпр нема да се склуши сп ппнудуваш и негпвите пснпваши кпи има неппдмирени пбврски кпн 
ппщтината  пп билп кпј пснпв. 
 

Шлен 2 
 
(1) Ппмеду Градпнашалникпт и најппвплнипт ппнудуваш - Закупец се склушува дпгпвпр за услпвите и 
нашинпт на кпристеое и пдржуваое на дпбиените лпкации, така щтп Закупецпт мпра да заппшне сп 
кпристеое на рекламнипт прпстпр-лпкација, вп рпк пд 30 (триесет) дена пп склушуваое на дпгпвпрпт.  

(2) Најппвплнипт ппнудуваш има пбврска да плаќа надпместпкпт за ппставуваое на рекламни панпа на 
гпдищнп нивп, еднпкратнп или на дванаесет еднакви рати на  ист датум вп месецпт, заклушнп сп 15ти 
Декември вп текпвната гпдина, за секпе рекламнп панп вп Пакетпт, какп и кпмунална такса за 
истакнуваое на реклами, пбјави и пгласи на јавни места, вп висина утврдена вп пдлука за висина на 
кпмуналните такси вп ппщтината, какп и надпместпк за пптрпщена електришна енергија. 

(3) Вп слушај на пткажуваое на најппвплнипт ппнудуваш, дпгпвпр за издаваое  на рекламен прпстпр ппд 
закуп му се ппнудува на  следнп рангиранипт ппвплен ппнудуваш. 

 
 
 
 

Шлен 3 
 

            Секпе рекламнп панп пд пакетпт, на бараое на утврденипт Закупец, се ппставува врз пснпва на 
микрплпкациски услпви и пдпбрение издаденп пд Градпнашалникпт ппщтината.  

Пп склушуваое на дпгпвпрпт за закуп, закупецпт е дплжен  да дпстави бараое (на гптпв 

пбразец) за дпбиваое на пдпбрение за ппставуваое на урбана ппрема - рекламни сампстпешки панпа 

дп Сектпрпт за урбанизам, кпмунални рабпти и защтита на живптната средина -  Пдделение за 

кпмунални рабпти.  

Вп прилпг сп првптп бараое за пдпбрение, кприсникпт на лпкациите треба да дпстави: 

- Пснпвен прпект сп задплжителна фаза статика, израбптен пд пвластена прпектантска фирма, сп 

прибавени мислеоа и ппдатпци пд надлежни институции, за ппстпјна инфраструктура; 
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- Ревизија на пснпвнипт прпект пд пвластена ревидентска фирма  

- Гепдетска скица сп кппрдинати на ппврщината на секпја лпкација пд пакетпт, изгптвена пд пвластена 

гепдетска фирма. 

За секпе следнп бараое за пдпбрение, Закупецпт задплжителнп да дпстави  

- Пптврда пд Сектпрпт за финансии дека вп претхпдната гпдина ги исппшитувал пбврските пп 

пднпс закупнина пп склушенипт дпгпвпр. 

За секпе рекламнп панп кпе закупецпт ќе мпже да гп ппстави на лпкацииите пд пакетпт, плаќа 

гпдищна кпмунална такса вп висина пд 1.000,пп денари, секпја гпдина. 

Пдпбрениетп кпе закупецпт ќе гп прибави е сп важнпст пд 1 гпдина. 

Истипт пптребнп е секпја гпдина да прибавува нпвп пдпбрение за ппставуваое на рекламни 

панпа, се дпдека трае склушенипт дпгпвпр за закуп, пднпснп шетири гпдини ппследпвателнп. 

 

V. ТЕХНИШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА  

РЕКЛАМНИТЕ САМПСТПЕШКИ ПАНПА 

5.1.Максималните димензии (мерки) на рекламните сампстпешки панпа да изнесуваат 400 см x 300 

см x 20 см за  делпт за рекламираое, дпдека нпсивипт стплб (стплбпви) да се статишки 

димензипнирани преку прпектна дпкументација (фаза статика); 

 5.2. максимална висина на целипт пбјект (стплбпт и прпстпрпт за рекламираое) меренп пд кпта на 

терен е 600 см., спгласнп ппзитивните нпрмативи пд аспект на пбезбедуваое вп сппбраќајпт.  

 

5.3..Ппврщина ангажирана вп пснпва, пптребна за кпристеое и ппслужуваое на рекламнипт 

прпстпр,  претставува пртпгпнална прпекција на рекламнптп панп врз теренпт,  пкплу шиј центар е 

ппищан круг круг сп дијаметар пд 400 см, сп вкупна максимална ппврщина пд 12,56м
2
. 

 

5.4. Пристапите дп сите лпкации се предвидени пд ппстпешките трптпари и пещашки улици 

(плпщтади). 

 

VI. ПРЕПДНИ И ЗАВРЩНИ ПДРЕДБИ 

 

6.1.Дпкплку вп перипдпт на важнпст на пваа Прпграма се ппјави пптреба пд утврдуваое на нпви 

лпкаци вп градпт или на ппщтинските улици надвпр пд ппфатпт на град Прилеп, пваа прпграма ќе се 

дппплни сп нпвите лпкации, за кпи ќе се спрпведе ппстапка на истипт нашин.  

Важнпста на таквите дпгпвпри ќе биде сп важнпст заклушнп сп заврщуваое на перипдпт на 

важнпст на пваа прпграма, независнп пд денпт на склушуваое на дпгпвприте. 

6.2. Дпкплку некпи пд пакетите не бидат дпделени пп пат на претхпднп спрпведен јавен пглас, 

истите мпже да се прегрупираат и да се дадат на ппвтпрен јавен пглас, сп дппплнуваое и измени на 

пваа прпграма. 

6.3.Пваа Прпграма влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен гласник 

на ппщтина Прилеп”. 

                    Брпј.09-2276/13  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.06.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАОЕ НА НАДПМЕСТПК ЗА 

ППСТАВУВАОЕ НА РЕКЛАМНИ 
САМПСТПЕЧКИ ПАНПА 

 
 1. Пдлуката за утврдуваое на надпместпк 

за ппставуваое на рекламни сампстпешки панпа, 
се пбјавува вп “Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-2278/13  ГРАДПНАШАЛНИК 
28.06.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 
 

Врз пснпва на  шлен 36 пд Закпнпт за 

лпкалната сампуправа (“Службен весник на РМ“ 

бр. 5/02), шлен 26 пд Пдлуката за утврдуваое на 

критериуми и стандарди за ппставуваое на 

урбана ппрема на ппдрашјетп на ппщтина 

прилеп (“Службен гласник” бр. 1/19,),  Шлен 2 

алинеја 4 пд Пдлуката за утврдуваое на 

висината на надпместпкпт за пбезбедуваое на 

финансиски средства за изградба, 

рекпнструкција и пдржуваое на патищта и 

улици вп Ппщтина Прилеп (бр. 07-672/5 пд 

26.03.2012гпд) Спветпт на Ппщтина Прилеп на 

седницата, пдржана на 28.06.2019 гпдина, 

дпнесе: 

П Д Л У К А 
за утврдуваое на надпместпк за ппставуваое 

на рекламни сампстпешки панпа 
 
 

Шлен 1 
Сп пваа пдлука се утврдува висината на 

надпместпк  за ппставуваое на рекламни 
сампстпешки панпа на лпкации предвидени вп 
пакети, ппединешнп, а кпи пакетип се 
предвидени вп Прпгарамата.  

 
 
 

Шлен 2 
Висината на надпместпкпт, пднпснп 

пплетната цена за секпј пакет е дпбиена какп 
прпизвпд пд еднинешната цена пд 15 000,пп 
ден., ппмнпжена сп брпјпт на ппединешни 
лпкации вп секпј пакет. 

Шлен 3 
Висината на надпместпкпт за 

ппставуваое на рекламни панпа на лпкации 
предвидени вп Пакет брпј 1, а кпј изнпс ќе 
претставува ппшетен изнпс за јавнп наддаваое 
изнесува 315.000,00 денари. 

Висината на надпместпкпт за 

ппставуваое на рекламни панпа на лпкации 

предвидени вп Пкет брпј 2, а кпј изнпс ќе 

претставува ппшетен изнпс за јавнп наддаваое 

изнесува 315.000,00 денари. 

Висината на надпместпкпт за 

ппставуваое на рекламни панпа на лпкации 

предвидени вп Пакет брпј 3, а кпј изнпс ќе 

претставува ппшетен изнпс за јавнп наддаваое 

изнесува 330.000,00 денари. 

Шлен 4 
Пваа пдлука стапува на сила сп денпт 

на нејзинптп дпнесуваое. 
 
                            

Брпј.09-2276/14  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.06.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  м-р Миле Талевски 

 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПРПГРАМАТА ЗА 
ИЗМЕНА 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 08-2278/14  ГРАДПНАШАЛНИК 

28.06.2019 гпдина  на Ппщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 
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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. 
6/2003, бр.4/2005 и 11/2008 гпд), Спветпт на 
ппщтина Прилеп на седницата пдржана на ден 
28.06.2019 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 2019г 
 

Сп пваа прпграма се врщи измени и 
дппплнуваое вп Прпграмата за израбптка на  
урбанистишки планпви на теритпријата  на  
Ппщтина Прилеп  за 2019г (Сл. гласник на 
Ппщтина Прилеп бр. 3/19, 6/19, 9/19). Измените 
и дппплнуваоата се врщат вп дплу наведените 
тпшки и тпа на следнипт нашин: 
 
2. Планирани активнпсти 
 
Урбанистичкп планираое 
 
III. Урбанистички планпви за селп 

Измената се врши: 
1. Вп тпчка 1, ппврщината oд ,,38,06 ха,, 
, се менува и гласи  ,,43,21 ха,, . 
2. Вп тпчка 2 ппврщината, пд  ,,29,51 
ха,, , се менува и гласи  ,,29,52 ха,, . 
 

Ппсле тпшка 5 се дпдаваат 28 (дваесет и псум) 
нпви тпшки кпи гласат: 
       

6 Тппплчани 95,98ха 

7 Ерекпвци 69,08ха 

8 Мажучиште 48,6ха 

9 Кадинп Селп 24,68ха 

10 Галичани 24,24ха 

11 Алинци 38,18ха 

12 Нпвп Лагпвп 43,5ха 

13 Витплиште 50,98ха 

14 Чепигпвп 12,61ха 

15 Клепач 20,13ха 

16 Ппдмпл 18,41ха 

17 Загпрани 28,44ха 

18 Гплем Радпбил 12,29ха 

19 Веселчани 13,96ха 

20 Крушевица 22,55ха 

21 Штавица 15,91ха 

22 Трпјкрсти 13,89ха 

23 Дабница 16,5ха 

24 Бпнче 24,31ха 

25 Вплкпвп 7,1ха 

26 Старп Лагпвп 7,48ха 

27 Белпвпдица 14,62ха 

28 Шелеверци 7,45ха 

29 Трпјаци 9,87ха 

30 Прилепец 11,22ха 

31 Ракле 9,83ха 

32 Манастир 17,4ха 

33 Леништа 8,93ха 

 
IV. УРБАНИСТИЧКП ПЛАНСКА И 

ПРПЕКТНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
ПРПЕКТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА 

Ппсле тпшката 24 се дпдаваат 2 (две) нпви тпшки 
кпи гласат: 
 
25. Прпект за инфраструктура за атмпсферска и 

фекална канализација за северпистпшнипт 
дел пд градпт Прилеп 

26. Прпект за инфраструктура за изградба на 
ул.„Целе Маврпски“, Ппщтина Прилеп 

 
АРХИТЕКТПНСКП УРБАНИСТИЧКИ 

ПРПЕКТИ 
Ппсле тпшката 11 се дпдава 1 (една) нпва тпшка 
и тпа: 
12. Архитектпнскп-урбанистишки прпект за 

препарцелација на градежни парцели, ГП 
10 и ГП 11 пд ДУП за УАЕ бр. 17, УБ бр. 
17.02, дел „Г“, Ппщтина Прилеп 

 
3. Финансираое  
За финансираое на Урбанистишките 

планпви за селп, наведени вп пваа Прпграма за 
измена и дппплнуваое на Прпграмата за 
израбптка на урбанистишки планпви на 
теритпријата на Ппщтина Прилеп за 2019 
гпдина, се пбезбедени средства пд Прпграмата 
за финансиска ппддрщка на руралнипт развпј 
преку Агенцијата за финансиска ппддрщка на 
земјпделствптп и руралнипт развпј спгласнп 
Рещениетп за пдпбруваое на бараое за 
финансиска ппддрщка брпј 16-2837/1 пд 
18.06.2019 гпдина, заведенп вп Ппщтина 
Прилеп ппд брпј 03-2199/1 пд 21.06.2019 
гпдина. 
 

За сите други урбанистишките планпви 
пд прпграмата, финансираоетп ќе се врщи  сп 
пбезбедуваое на 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. 
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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 пдлука влегува вп сила псмипт 
ден пд денпт на пбјавуваое вп ,,Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп, 

 
                            

Брпј.09-2276/15  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.06.2019 гпдина  на Спвет на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  м-р Миле Талевски 
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