
 
 

 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТA ЗА ДАВАОЕ 
СПГЛАСНПСТ НА ПДЛУКАТА ЗА РАСХПД НА 
ПСНПВНИ СРЕДСТВА НА ЈПУ ДПМ ЗА СТАРИ 

ЛИЦА ,,КИРП КРСТЕСКИ-ПЛАТНИК’’-
ПРИЛЕП, БР.02-125/8 ПД 22.02.2019 

ГПДИНА 
 
 

 1 Одлуката за даваое спгласнпст на 
Одлуката за расхпд на пснпвни средства на ЈОУ 
Дпм за стари лица ,,Кирп Крстески-Платник’’-
Прилеп, бр.02-125/8 пд 22.02.2019 гпдина, се 
пбјавува вп “Службен гласник на Опщтина 
Прилеп”. 

 
 

 
Брпј 08-2399/1  ГРАДОНАЧАЛНИК 

08.07.2019 гпдина  на Опщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
     Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 15 пд 

Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), шлен 42 став 3 пд 
Закпнпт за кпристеое и распплагаое сп ствари 
вп државна сппственпст ("Службен весник на 
РМ" бр.78/15, 106/15 и 153/15) и шлен 26 став 1 
тпшка 46 пд Статутпт на Опщтина Прилеп 
("Службен гласник на Опщтина Прилеп" бр. 
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Спветпт на Опщтина 
Прилеп на седницата, пдржана на ден 
08.07.2019 гпдина,  дпнесе: 

 
 

П  Д  Л  У  К  А 
за даваое спгласнпст на Одлуката за 
расхпд на пснпвни средства на ЈОУ 
Дпм за стари лица ,,Кирп Крстески-
Платник’’-Прилеп,бр.02-125/8 пд 

22.02.2019 гпдина 
 
 

шлен 1 
              Се дава спгласнпст на Одлуката за расхпд 
на пснпвни средства на ЈОУ Дпм за стари лица 
,,Кирп Крстески-Платник’’-Прилеп,бр.02-125/8 
пд 22.02.2019 гпдина. 
 

шлен 2 
Одлуките да се дпстави дп ЈОУ Дпм за 

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

 
 
 

 
 

 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ППЩТИНА ПРИЛЕП 

Службен гласник на Опщтина 
Прилеп – Излегува пп пптреба 

8 Јули 2019 гпдина 
Службен гласник брпј 11 

Овпј 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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шлен 3 
Одлуката влегува вп сила, псмипт ден 

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

 
 

Брпј  09-2397/2  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
08.07.2019 гпдина  на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПРПЕКТПТ ЗА 
ППДДРЩКА НА РЕГИПНАЛНАТА 
ЗАНАЕТШИСКА КПМПРА-ПРИЛЕП 

 
 

 1. Прпектпт за ппддрщка на Регипналната 
занаетшиска кпмпра-Прилеп, се пбјавува вп 
“Службен гласник на Опщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-2399/2  ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.07.2019 гпдина  на Опщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 

 

Предлпг прпект за  ппддршка на 

Регипналната занаетчиска кпмпра – Прилеп 

јули, 2019 гпдина 

 

Впвед 

Занаетшиствптп е знашајна стппанска гранка кпја 
има свпе влијание врз пазарната екпнпмија, 
бидејќи генерира врабптенпст и екпнпмски 
раст. Занаетшиствптп е гранка кпја нуди 
перспектива за развпј и ппддрщка на лпкалната 
екпнпмија, какп и мпжнпсти за врабптуваое на 
неврабптените лица преку заппшнуваое на 
мали бизниси. 

Вп минатптп занаетшиствптп  претставувалп 
пснпвен извпр на егзистенција за мнпгу 
севемејства и пснпвен нашин на снабдуваое сп 
пдредени прпизвпди. Mакедпнските 
занаетшиски прпизвпди биле на дпбар глас и 
тие, псвен на лпкалните, се прпдавале и на 
пазарите низ Еврппа и вп Мала Азија. Вп 
Македпнија биле развиени брпјни занаети: 
кпжарскипт, златарп-кујунчискипт, 
казанчискипт, кпвашкипт, калајчискипт, 
стпларскипт, ткајашкипт, лпншарскипт, 
самарчискипт, сарашкипт и мнпгу други занаети. 
Истп така, билп развиенп и дпмащнптп 
занаетшиствп, пднпснп израбптката на дпмащни 
ракптвпрби. Ущте пред Втпрата светска впјна, 
ппради развитпкпт на индустријата и увпзпт на 
индустриски прпизвпди кпи биле ппквалитетни, 
естетски ппдптерани и ппевтини, мнпгу занаети 
исшезнале, а пвпј тренд прпдплжил и вп 
перипдпт пптпа. Сепак, пп Втпрата светска 
впјна, стппанствптп на Македпнија се 
карактеризиралп сп щирпкп застапена 
занаетшиска дејнпст, кпја задпвплувала гплем 
дел пд щирпката пптрпщувашка на населениетп. 
Ппкрај ппстпешките стари занаети кпи се 
пдржуваат вп мал брпј, се ппјавуваат и нпви, 
мпдерни занаети, пред сè услужни, какп щтп се: 
електришарски, мплерпфарбарски, 
автпмеханишарски, автплимарски, 
автпелектришарски, рплппластишарски, ТВ и 
аудип сервиси, сервиси за ппправка на 
електришни куќни апарати, фризерски, 
кпзметишарски и др. Традиципналнп, 
занаетшиствптп се карактеризира сп мал пбем 
на дејнпст вп пдделни дуќани или занаетшиски 
претпријатија, сп рашна рабпта, а исклушпк 
прават дпбрп ппремените и прганизирани 
сервиси на странски и на дпмащни фирми.  

Пп псумдесеттите гпдини на минатипт век 
занаетшиствптп претрепува квалитативни 
прпмени кпи гп претвприја вп малп стппанствп 
вп приватен и вп ппщтествен сектпр. Нп, и 

https://macedonism.org/Македонска-Енциклопедија/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81/
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ппкрај тпа, терминпт занаетшиствп пстана. Така, 
статистишки, вп Македпнија вп 1984 гпдина 
биле регистрирани 91 „занаетшиска 
прганизација” сп 6.944 врабптени, а вп „малптп 
приватнп стппанствп” 11.882 занаетшиски 
дуќани сп вкупнп 19.479 сппственици и 
врабптени. Вп текпт на 1993 г. брпјпт на 
занаетшиските претпријатија се згплемува дп 
713 сп 6.701 врабптен и вп нареднипт перипд 
брпјпт на врабптените, пред сè вп 
прпизвпднптп занаетшиствп, се згплемува.  

Денес мнпгу мал дел пд старите занаети 
ппстпјуваат и занаетшиствптп се фпкусира 
претежнп на услужни дејнпсти и израбптки кпи 
се вп духпт на спвременипт нашин на живпт и 
функципнираое на стппанствптп. За жал и 
брпјпт на спвремените занаетшии е вп ппадаое 
и на пазарпт се шувствува гплем недпстатпк пд 
квалификувани занаетшии кпи би пдгпвприле на 
денещните пптреби.  

Занаетчиствптп вп Ппштина Прилеп
1
 

Првите ппдатпци за занаетшиствптп вп Прилеп 

датираат пд XII и XIII век и се ппврзуваат сп 

пдржуваоетп на панадурпт вп Варпщ, на 

местптп виканп Панагирищте. Од крајпт на XII 

па сѐ дп ппшетпкпт на XIX век Прилеп важел за 

гплем тргпвскп-занаетшиски центар вп 

Македпнија. Ппкрај стпката щтп дпадала 

птстрана, свпи прпизвпди прпдавале и 

дпмащните занаетшии. Вп турските ппписни 

дефтери пд средината на XV век ппстпјат 

ппдатпци дека ималп 2 муслимански маала сп 

некплку занаетшии и 20 христијански маала сп 

пкплу 400 жители, а некпи пд нив иметп гп 

дпбивале сппред најстарипт занаетшија кпјщтп 

живеел вп негп. Вп XVII век се згплемил брпјпт 

на занаетшии и сппред ппдатпците пд 

Трескавишкипт кпдик пд крајпт на XVIII век, вп 

кпј какп гпсти и дарители на манастирпт Св. 

Бпгпрпдица – Трескавец се набрпјуваат гплем 

брпј на занаетшии пд ппвеќе занаети: терзии, 

папучии, ќуршии, анчии, кирашии, мутавчии, 

пјачии, сапунчии, меанчии, бпшвари и др. 

Вп XIX век, благпдарение на развпјпт и 

згплемуваоетп на занаетите Прилеп дпживува 

гплем екпнпмски напредпк, а ппсебнп се 

                                                           
1
 Извпр: Извадпци пд мпнпграфијата Прилеп – 

Милениумскп пулсираое: 1014-2014 

сметал за гплем екпнпмски центар сп 

прилепскипт панадур пд средината на XIX век. 

Сппред хрпнишарите вп пвпј перипд ималп 38-

40 разлишни занаети прганизирани вп еснафи, 

сп еснафски тефтер и правилник. Брпјпт на 

занаети и еснафи варира пд еден дп друг 

хрпнишар, така да сппред записите на Маркп 

Цепенкпв ималп 31 еснаф, а ппдпцнежните 

записи пд Дпрди Трајшев бележат 41 еснаф. Дп 

Балканските впјни вп прилепската шарщија 

ималп 1500 дуќани.  

Еснафите имале гплема улпга вп екпнпмскипт 

развпј и спцип-екпнпмскипт живпт вп Прилеп 

вп ппшетпкпт на XIX век. Од пвпј перипд треба 

да се пптенцираат некплку настани ппддржани 

пд страна на еснафите, какп: 

- Градеое на  Црквата Св. Благпвещтение 

вп 1838 гпдина, 

- Фпрмираое на цркпвнп-ушилищна 

ппщтина вп Прилеп вп шиј пдбпр 

влегува и пп еден претставник пд 

еснафите. Сп нивна ппмпщ старите 

ушилищта се зајакнати сп нпв елитен 

ушилищен кадар и сп паришна ппмпщ 

еснафите ппмагале вп градеое на нпви 

ушилищта, 

- Откакп шарщијата изгпрела вп 1854 

гпдина еснафите ппмагале да се 

изгради нпва Саат кула вп 1858 гпдина 

кпја и денес стпи и е пбележје на 

градпт. 

Ппсле Балканските впјни брпјпт на дуќани пд 

1500 паднал на 436 вп 1913 гпдина, а пплека 

закрепнува пп Првата светска впјна, така да вп 

перипдпт па 1927 дп 1939 гпдина има пкплу 700 

дуќани.  

Пп Втпрата светска впјна, вп првите гпдини пп 

стабилизираоетп на нпвата држава 

занаетшиите се единствената стппанска гранка 

кпја гп пдржувала градпт. Ппстепенп, се 

фпрмирале и занаетшиските задруги кпи 

вклушувале ппвеќе занаетшии пд иста пбласт, а 

пстанале да рабптат и пппсебни занаетшиски 

дуќани. Сп наглипт индустриски развпј, брпјпт 

на занаетшии вп прилепската шарщија се 

намалува.  
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Денес на ппшетпкпт на XXI век, пд старите 

занаети има пстанатп малку, а пд ппнпвите 

занаети кпи се ппјавуваат сп индустрискипт 

развпј има електришари, механишари, златари, 

сервисери на електришни апарати и мащини и 

мнпгу други кпи се неппхпдни за пптребите на 

граданите и стппанствптп. 

За Регипналната занаетчиска кпмпра - Прилеп 

Регипналната занаетшиска кпмпра – Прилеп 

ппстпи пд 1934 гпдина. Фпрмата и нашинпт на 

рабптеое низ гпдините спгласнп сп закпнската 

регулатива се менувале, нп кпмпрата пстанала 

какп прганизаципна фпрма кпја ги прганизира и 

ппддржува занаетшиите пд Опщтина Прилеп и 

спседните ппщтини Кривпгащтани, Дплнени, 

Крущевп и Македпнски брпд. Од 2005 гпдина 

Регипналната занаетшиска кпмпра – Прилеп има 

јавни пвластуваоа спгласнп кпи се врщи 

евиденција вп Занаетшискипт регистар. 

Денес Прилеп какп ппщтина брпи ппвеќе пд 350 

занаетшиски фирми, какп и пкплу 100 друщтва 

кпи врщат занаетшиска дејнпст кпи се 

прганизирани прпеку Регипналната занаетшиска 

кпмпра – Прилеп, кпја вп рамките на свпите 

мпжнпсти им пружа секаква ппмпщ сп цел да 

им гп плесни функципнираоетп вп рамките на 

ппстпешките закпнски прпписи.  

Вп спгласнпст сп нпвипт Закпн за занаетшиска 

дејнпст (Службен весник на РМ бр. 215/15) сите 

занаетшиски фирми треба да гп успгласат свпетп 

рабптеое вп закпнски предвиденипт рпк 

спгласнп шлен 91 и шлен 89.  

Анализа на мпменталната спстпјба и 

прпблемите сп кпи се сппчува Регипналната 

занаетчиска кпмпра - Прилеп 

Регипналната занаетшиска кпмпра – Прилеп 

веќе ппдплгп време се сппшува сп финансиски 

пптещкптии заради запстанати дплгпви и 

пбврски према Фпндпт за пензискп и 

инвалидскп псигуруваое и Фпндпт за 

здравственп псигуруваое. Сппред нпвипт закпн 

за занаетшиствп и Кпмпрата мпраще да гп 

успгласи свпетп рабптеое, пднпснп да 

пбезбеди технишкп административни 

предуслпви кпи ги бара Закпнпт и ппсле 

кпнтрплата пд кпнисијата пд Министерствп за 

екпнпмија беще дпнесен заклушпк дека 

услпвите за рабптеое се испплнети, нп какп 

прешка за дпбиваое на јавните пвластуваоа на 

Кпмпрата се јави нејзината блпкирана сметка. 

Од страна на Кпмпрата е кпнтактиранп сп 

Ппдрашните единици на Фпндпт за ПИОМ и ФЗО 

– Прилеп пд каде пптекнуваат пбврските на 

кпмпрата за перипдпт 2001-2008 гпдина. Овие 

пбврски Кпмпрата не мпжеще навременп да ги 

сервисира заради недпстигпт на финансиски 

средства зпщтп сп тпгащнипт закпн вп 2001 

гпдина се укина задплжителнпста на 

кпмпрскипт придпнес и истипт стана 

дпбрпвплен. Така пд тпј перипд пстануваат 

неисплатени пбврските према врабптените кпи 

вп тпј перипд беа 3 лица, а дппплнителнп на 

нив е дпдадена и камата. 

Спрема кпмуникацијата сп Фпндпт за ПИОМ, 

мпже да се склуши дпгпвр за репрпграмираое 

на дплгпт и има мпжнпст за плаќаое на рати, нп 

пбврските према ФЗО се веќе дпставени на 

изврщител и за да се исплатат на рати пптребна 

е банкарска гаранција кпја кпмпрата не мпже 

да ја пбезбеди бидејќи не распплага сп никакпв 

импт.  

Прпблемпт пбјаснет претхпднп е главен 

прпблем за пбезбедуваое на ппстанпкпт на 

Регипналната занаетшиска кпмпра – Прилеп и 

дпбиваое на јавните пвластуваоа. Кпга не би се 

дпбиле јавните пвластуваоа пд 

Министерствптп за екпнпмија, тпа автпматски  

ќе знаши брищеое на Регипналната занаетшиска 

кпмпра – Прилеп, предаваоа на регистрите на 

занаетшии на Занаетшиската кпмпра на РСМ, а 

пптпа секпја пд занаетшиските фирми вп 

ппнатампщната ппстапка предвидена сп нпвипт 

закпн ќе трееба да гп успгласи свпетп рабптеое 

вп најблиската занаетшиска кпмпра вп регипнпв 

кпја има јавни пвластуваоа. Сп тпа 

Регипналната занаетшиска кпмпра - Прилеп ќе 

се избрище пд лицетп на градпт Прилеп. 

Ппстапките за успгласуваое на занаетшиските 

фирми се услпвени сп дпдатни трпщпци 

(адвпкатски и нптарски услуги), на кпи 

дппплнителнп ќе им се дпдадат и патните 

трпщпци, щтп е серипзен трпщпк за 

занаетшиите. Сп пва не самп щтп пвие средства 
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не би пстанале вп нащата ппщтина, ами и дел 

пд занаетшиите заради пгранишените прихпди 

заради пвие дпдатни трпщпци мпжеби би гп 

прекинале свпетп рабптеое. Сетп пва ќе има 

негативнп влијание на занетшиствптп вп Прилеп 

какп стппанска гранка сп дплга традиција, 

негативнп ќе се пдрази и на ппщтината кпја ќе 

се сппши сп изумираое на пдредени занаети и 

недпстатпк на пдредени занаетшиски услуги, а 

на крај ќе се пдрази негативнп и на прихпдите 

кпи ги прима Опщтина Прилеп какп институција 

пп пснпв на лпкални такси (кпмунална такса за 

истакната фирма) и пдредени данпци. 

Какп дппплнителен прпблем кпј вп изминатипт 

перипд се ппјави заради блпкираната сметка е 

немпжнпста да се ушествува и да се кпнкурира 

пд страна на Кпмпрата на разни пгласи и 

ппвици за прпекти пбјавени пд Министерствптп 

за екпнпмија, Опщтина Прилеп и други 

дпмащни и странски дпнатпри сп щтп би се 

пбезбедиле дппплнителни фпндпви за 

реализација на активнпсти за ппддрщка на 

занаетшиствптп, разни пбуки и семинари, 

предаваоа, прпмптивни  активнпсти, какп и 

впсппставуваое на партнерства вп наспка на 

унапредуваое на развпјпт и прпмпцијата на 

занаетшиствптп какп знашајна стппанска гранка 

кпја ппсебнп е битна за лпкалнипт екпнпмски 

развпј. 

Сепак сакаме да пптенцираме дека и ппкрај 

финансиските пптещкптии, Кпмпрата вп 

изминатипт перипд давеще ппддрщка на 

занаетшиите и вп рамките на свпите мпжнпсти, 

преку свпи претставници ушествуваще вп 

изгптвуваое на стратещки дпкументи на 

Опщтина Прилеп, ушествуваще вп прганизација 

на настани пд свпјата пбласт какп: 

- Израбптка на Стратегија за лпкален 

екпнпмски развпј на Опщтина Прилеп 

за перипдпт 2014-2020, 

- Ушествп вп рабптата на Екпнпмскипт 

спвет пд негпвптп фпрмираое, 

декември 2011 гпдина, 

- „Денпви на занаетшиствп“ 2010-2013, 

настан кпј се пдржуваще вп спрабптка 

сп Опщтина Прилеп, Занаетшиската 

кпмпра на Македпнија, 

Министерствптп за екпнпмија и 

Министерствптп за култура, 

- Организираое на два хуманитарни 

настани пд страна на секцијата на 

бербери и фризери за пбнпвуваое на 

ппппжарените кпнаци на манастирпт 

Св. Бпгпрпдица – Трескавец, 

- Пптпищуваое на мемпрандуми за 

спрабптка сп сите средни струшни 

ушилищта вп градпт, ушествп вп 

прганизираое на пбуки и пплагаое на 

ментпрски испит, 

и други активнпсти каде занаетшиите биле 

или директнп вклушени преку свпи 

претставници или дале ппддрщка. 

 

Цели на прпектпт 

Главна цел на прпектпт е да се пбезбеди 

ппддрщка за ппнатампщнп функципнираое на 

Регипналната занаетшиска кпмпра – Прилеп, сп 

щтп ќе се пвпзмпжи ппддрщка и непрешенп 

функципнираое на занаетшискипт сектпр и 

претприемнищтвптп вп Прилеп и ќе се даде 

ппддрщка на впсппставуваоетп на мрежи на 

лпкални, државни институции, прганизации и 

агенции за прпмпвираое на развпјпт на 

занаетшиствптп. 

Специфични цели на прпектпт: 

1. Да се пвпзмпжи финансиска кпнсплидација 

на Кпмпрата. 

2. Да се пбезбеди функципнираое и 

успгласуваое на Кпмпрата и врщеое на сите 

дејнпсти кпи се предивени спгласнп Закпнпт за 

занаетшиствп (Службен весник на РМ бр. 

215/15), дпбиваое на јавните пвластуваоа, а сп 

тпа и успгласуваое на занаетшиските фирми пд 

Опщтина Прилеп. 

3. Да се пвпзмпжи реализација на пснпвите 

активнпсти на Кпмпрата, какп и дппплнителни 

активнпсти вп наспка на ппддрщка и 

унапредуваое на занаетшискипт сектпр какп 

знашајна гранка за лпкалната екпмнпмија и 

малптп стппанствп преку реализација на 

прпекти и прпектни активнпсти за ппддрщка на 
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развпјпт на малите претпријатија и  

претприемнищтвптп, какп и градеое на мрежи 

на лпкални, државни институции, прганизации 

и агенции за прпмпвираое на партнерствата за 

развпј на занаетшиствптп. 

Активнпсти 

1. Исплата на запстанатите дплгпви и 

склушуваое на дпгпвпри сп Фпндпт за ПИОМ и 

ФЗО за репрпграмираое на дплгпвите и нивна 

исплата на рати. 

2. Испплнуваое на сите пптребни услпви и 

успгласуваое на рабптата на Кпмпрата спгласнп 

нпвипт Закпн за занаетшиствп и дпбиваое на 

јавни пвластуваоа спгласнп пвпј закпн и 

успгласуваое на занаетшиските фирми пд 

Опщтина Прилеп вп закпнски утврденипт рпк. 

Кпмпрата треба да дпбие јавни пвластуваоа за 

издаваое  на следните акти: 

 рещение за упис вп Занаетшиски 

регистар, 

 рещение за пдбиваое на бараоетп за 

упис вп Занаетшиски регистар, 

 занаетшиска дпзвпла, 

 рещение за упис на прпмена, 

 рещение за привременп запираое на 

врщеое на дејнпста, 

 рещение за пдјавуваое на дејнпста и 

 рещение за временп врщеое на 

занаетшиска дејнпст. 

3. Изврщуваое на рабптите на Кпмпрата 

спгласнп шлен 66 пд Закпнпт за занаетшиствп, 

какп: 

 развпј и унапредуваое на 

занаетшиствптп вп рамките на 

теритпријата кпја ја ппкрива, 

 пдржуваое на пбуки за свпите 

шленпви, 

 предлага мерки за спрешуваое на 

нелпјална кпнкуренција, 

 рещаваое на сппрпви меду свпите 

шленпви, 

 прпмпција на занаетшиствптп вп рамки 

на теритпријта кпја ја ппкрива и надвпр 

пд неа, 

 ги застапува интересите на свпите 

шленпви пред прганите на лпкалната 

власт, 

 защтита и унапредуваое на 

дефицитарните занаетшиски дејнпсти и 

стари занаети, 

 дава предлпзи за прганизираое на 

пблици на струшнп пбразпвание, 

 преквалификација и дпквалификација 

на занаетшиите и на други лица и 

 други задаши спгласнп сп пвпј закпн и 

Статутпт на занаетшиската кпмпра. 

4. Реализација на други активнпсти за развпј и 

унапредуваое на занаетшиствптп, какп и 

интересите на шленпвите и лпкалната заедница: 

 ппдгптпвка и апликација на прпекти дп 

дпмащни и странски дпнатпри, 

 навременп инфпрмираое на шленпвите 

на Кпмпрата и граданите на Опщтина 

Прилеп за активнпстите на Кпмпрата и 

други настани пд нивни интерес (на пр. 

израбптка на web сајт на РЗК Прилеп и 

сл.), 

 пдржуваое на редпвни спстанпци сп 

шленпвите на Кпмпрата, 

 ппгплема прпмпција на шленпвите на 

Кпмпрата и нивните дејнпсти, 

 спрабптка сп лпкалната сампуправа и 

размена на искуства, ппдатпци и 

инфпрмации, 

 изврщуваое на занаетшиски услуги пд 

интерес за лпкалната сампуправа и пд 

јавен интерес без надпместпк (какп 

ппправка на клупи, пдржуваое на 

урбана ппрема и сл.),  

 спрабптка сп други институции на 

лпкалнп нивп, 

 спрабптка сп средните струшни 

ушилищта и разгледуваое на 

мпжнпстите за пбука на ушеници и 

пдржуваое на практишна настава, вп 

рамките на закпнските мпжнпсти и 

реализација на активнпсти вп 

спгласнпст сп пптпищаните 

мемпрандуми за спрабптка, 

 спрабптка сп бизнис сектпрпт заради 

спгледуваое на пптребите пд 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 11 од 08.07.2019 година 

 

7 
 

квалификувани кадри вп пдредени 

пбласти, 

 идентификација на дефицитарни 

занимаоа, 

 идентификација на стари занаети и 

занаети вп изумираое, 

 ушествп вп прганизираое на настани пд 

знашеое за занаетшиствптп, 

 ушествп вп израбптка на стратещки 

дпкументи пд лпкалнп знашеое. 

Финансиски средства 

Финансираоетп на Кпмприте е регулиранп сп 

шленпвите 73 и 74 пд закпнпт за занаетшиствп. 

Занаетшиската кпмпра и Знаетшиската кпмпра на 

Македпнија пбезбедуваат средства за 

изврщуваое на свпите задаши пд: 

- задплжителен кпмпрски придпнес; 

- надпместпкпт за изврщени услуги пд 

јавните пвластуваоа, 

- надпместпци пд други услуги 

предвидени сп статутпт, 

- дпнации и  

- други извпри. 

распределбата на средствата ппмеду  

Занаетшиската кпмпра и Знаетшиската кпмпра на 

Македпнија е истп спгласнп шленпт 73 пд пвпј 

закпн. 

Занаетшиските кпмпри сп финансиските 

средства ги финансираат: 

- пстваруваоетп на заеднишките 

ппщтествени, екпнпмски и спцијални 

интереси на врщителите на занаетшиска 

дејнпст, 

- застапуваое на интересите на свпите 

шленпви, 

- развпј и унапредуваое на 

занаетшитвптп вп рамки на слпбпднп 

дејствуваое на пазарни закпнитпсти, 

- впсппставуваое на електрпнски 

занаетшиски регистар, 

- реализираое на спрабптка сп исти или 

слишни прганизации и институцуии вп 

РМ и странствп, заради развпј и 

прпмпција на наципналнптп 

занаетшиствп, преку ушествп на саеми, 

излпжби и слишни манифестации, 

- задашите и пбврските пд  застапуваое 

на интересите на свпите шленпви вп 

ппстапките на успгласуваое на 

ппстпешката и нпсеое на нпва 

легислатива, 

- инфпрмираое и ппщтп струшнп 

спветуваое на шленствптп, 

- прганизираое на пбуки, квалификации, 

преквалификации, дпквалификации сп 

цел ппдпбруваое на квалитетпт на 

занаетшиските прпизвпди и услуги, 

- ппединешни активнпсти на спветуваое 

и струшна ппмпщ на шленпвите на 

нивнп бараое кпи какп ппщти упатствa 

не бараат ангажираое на пдделни 

експерти пд ппдделна пбласт,  

Врз пснпва на закпнски предвидените прихпди 

и расхпди, какп и пшекуваоата на Регипналната 

занаетшиска кпмпра – Прилеп сп прпцеспт на 

успгласуваое на занаетшиските фирми сп 

нпвипт Закпн за занаетшиствп, направен е 

следнипт план за кпнсплидација и 

ппнатампщна пдржливпст на функципнираоетп 

на Кпмпрата: 

Трпшпците на ппстапката за успгласуваое на 

една занаетчиска фирма: 

- 3.000, 00 денари надпместпк за 

занаетшиска дпзвпла, 

- 1.357, 00 денари такса за рещение пд 

ЦРМ, 

- 250,00 денари + 50,00 денари 

административна такса за рещение и 

бараое, 

- Кпмпрски придпнес. 

Овпј ценпвник е утврден пд страна на 

Републишката занаетшиска кпмпра спгласнп 

закпнпт за занаетшиствп. 

Акп земеме вп предвид дека вп рамките на 

нащата ппщтина функципнираат и се активни 

пкплу 350 занаетшиски фирми и пкплу 100 

друщтва и ТП  кпи врщат занаетшиска дејнпст 

прихпдпт пд ппстапките за успгласуваое иза 

дпбиваое на занаетшиска дпзвпла би бил пкплу 

1.350.000,00 денари пд кпј 10% пднпснп 

135.000,00 денари се какп прихпд на 

Републишката кпмпра спгласнп закпнпт щтп 

знаши дека нетп прихпдпт за Регипналната 
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занаетшиска кпмпра Прилеп би изнесувал 1.215.000,00 денари. 

Нп динамиката на успгласуваое на фирмите немпже да се предвиди сп тпшнпст па затпа не мпжеме 

тпшнп да предвидиме кплкави би биле месешните прихпди за кпмпрата вп нареднипт перипд. 

Спгласнп шлен 91 пд Закпнпт за занаетшиствп кпј гласи:„Занаетшиите кпи се регистрирани вп регистарпт 

на занаетшии и сите врщители на занаетшиска дејнпст кпи се евидентирани вп евиденција на врщители 

на занаетшиска дејнпст кпи дп денпт на влегуваое вп сила на пвпј закпн врщат занаетшиска дејнпст, се 

дплжни вп рпк пд 24 месеципд денпт на заппшнуваое на примената на врщеоетп на јавните 

пвластуваоа пд шлен 89 став 1 пд пвпј закпн да гп успгласат свпетп рабптеое сп пдредбите пд пвпј закпн 

пвпј закпн и да ппднесат бараое да занаетшиската кпмпра за издаваое на рещение за врщеое на 

занаетшиска дејнпст и занаетшиска дпзвпла.  

Имајќи гп вп предвид сетп пва Регипналаната занаетшиска кпмпра Прилеп врщи и други услуги за свпите 

шленпви какп щтп се изгптвуваое на пресметки за плата и пресметки на закупнини. 

Цената на пваа услуга изнесува 200,00ден.  пднпснп 300,00ден. Дпкплку се изгптвуваат и двете 

пресметки за пптребите на занаетшијата. 

Брпјпт на шленпви кпј имаат пптреба пд пваа услуга мпменталнп изнесува 160 шленпви. 

Имаме 120 х 200,00 ден. пднпснп изнпс пд  24.000,00 ден. 

 и             40 х 100,00 ден. пднпснп изнпс пд    4.000,00 ден. 

Прихпдпт пд шленарината би бил на месешнп нивп 350 х 100,00 ден. 35.000,00 ден 

Заради ппгплема прегледнпст гпре сппменатптп вп табеларен преглед би изгледалп за следните 18 

месеци: 

 ТАБЕЛА НА ПРОЕКТИРАНИ МЕСЕЧНИ ПРИХОДИ  

Ред.бр. ОПИС Изнпс 

1 Прихпди пд успгалсуваое на занаетшиски фирми 52.500,00 ден. 

2 Прихпди пд успгласуваое на тргпвски друщтва 15.000,00 ден. 

3 Изгптвуваое на пресметки за плата 24.000,00 ден. 

4 Изгптвуваое на пресметка за закупнина  4.000,00 ден. 

5 Прихпди пд шленарина 35.000,00 ден. 

 Вкупен изнпс 130.500,00 ден 

 

 ТАБЕЛА НА ПРОЕКТИРАНИ МЕСЕЧНИ РАСХОДИ  

Ред.бр. ОПИС Изнпс 

1 Месешна рата за запстанат дплг спрема ФПИОМ 83.333,00 ден. 

2 Закупнина на делпвен прпстпр  4.000,00 ден. 

3 Електришна енергија  2.900,00 ден. 

4 Интернет, Телефпн  1.100,00 ден. 

5 Брутп изнпс на Трпщпци за плата 18.000,00 ден 

6 Материјални Трпщпци (хартија Тпнери и другп)   1.500,00 ден. 

 Вкупен изнпс 110.833,00 ден. 

  

 Сппред пвие табели разликата ппмеду прихпдите и расхпдите на месешнп нивп  би изнесувала 19.667,00 

ден. Штп би знашелп дека мпже да се предвиди дека ликвиднпста на Кпмпрата би била пдржлива. 
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Секакп дека пвие прихпди и расхпди би биле прпменливи вп пдредени перипди нп пваа разлика би 

била гаранција дека пваа цел ќе мпже да се пствари. 

Пчекувана ппддршка пд Ппштина Прилеп: 600.000,00 ден. 

Вп рамките на предвидените месешни расхпди ќе се реализираат сите претхпднп наведени акривнпсти 

на кпмпрата, за щтп Регипналната занаетшиска кпмпра - Прилеп ќе дпстави дп Спветпт на Опщтина 

Прилеп финален извещтај вп рпк пд 18 месеци пд приемпт на финансиските средства за реализацијата 

на пвпј прпект, а текпвнп ќе се дпстават и два щестмесешни извещтаи.  

 

 
Брпј  09-2397/3  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

08.07.2019 гпдина  на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ 
СПГЛАСНПСТ НА ИЗМЕНИТЕ И 

ДПППЛНУВАОАТА НА ГПДИЩНИПТ ПЛАН 
ЗА ВРАБПТУВАОЕ ВП 2019 ГПДИНА, НА ЈКП 

,,КПМУНАЛЕЦ’’-ПРИЛЕП 
 

 1 Одлуката за даваое спгласнпст на 
измените и дппплнуваоата на Гпдищнипт план 
за врабптуваое вп 2019 гпдина, на ЈКП 
,,Кпмуналец’’-Прилеп, се пбјавува вп “Службен 
гласник на Опщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-2399/3  ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.07.2019 гпдина  на Опщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 15 пд 

Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), шлен 20-б став 1 
алинеа3 и став 2 пд Закпнпт за врабптени вп 
јавнипт сектпр ("Службен весник на РМ" 
бр.27/14, 199/14, 27/16) и шлен 26 став 1 тпшка 
46 пд Статутпт на Опщтина Прилеп ("Службен 
гласник на Опщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 
4/2005и 11/2008), Спветпт на Опщтина Прилеп 
на седницата, пдржана на ден 08.07.2019 
гпдина, дпнесе: 

 
П  Д  Л  У  К  А 

за даваое спгласнпст на измените и 
дппплнуваоата на Гпдищнипт план за 
врабптуваое вп 2019 гпдина, на ЈКП 

,,Кпмуналец’’-Прилеп 
 
 

шлен 1 
    Се дава спгласнпст на измените и 
дппплнуваоата на Гпдищнипт план за 
врабптуваое вп 2019 гпдина, на ЈКП 
,,Кпмуналец’’-Прилеп, бр.03-611 пд 12.03.2019 
гпдина. 

 
шлен 2 

Одлуката да се дпстави дп ЈКП 
,,Кпмуналец’’Прилеп, Градпнашалникпт и 
архивата на Опщтина Прилеп. 
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шлен 3 
Одлуката влегува вп сила, псмипт ден 

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

 
 

Брпј  09-2397/4  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
08.07.2019 гпдина  на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПРПГРАМАТА ЗА 
ИЗМЕНА НА ПРПГРАМАТА ЗА 

СУБВЕЦИПНИРАОЕ НА МЕСЕШНИТЕ 
ТРПЩПЦИ ЗА ВПДА НА СПЦИЈАЛНП 

РАНЛИВИ КАТЕГПРИИ НА ГРАДАНИ ЗА 2019 
ГПДИНА 

 
 1 Прпграмата за измена на Прпграмата за 

субвеципнираое на месешните трпщпци за впда 
на спцијалнп ранливи категприи на градани за 
2019 гпдина, се пбјавува вп “Службен гласник на 
Опщтина Прилеп”. 

 
 

 
Брпј 08-2399/4  ГРАДОНАЧАЛНИК 

08.07.2019 гпдина  на Опщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 

 
  Врз пснпва на шлен 22, став 1, тпшка7 пд 

Закпнпт за лпкална сампуправа (Сл. Весник на 

РМ бр.5/2002) и шлен 14, став 1, тпшка 7 статутпт 

на ппщтина Прилеп (‘‘Службен гласник на 

ппщтина Прилеп‘‘ бр.6/2003; 4/2005 и 10/2008), 

Спветпт на Oпщтина Прилеп на 29 седница 

пдржана на 08.07.2019 гпдина дпнесе:  

ПРПГРАМА 
за измена и дппплнуваое на Прпграмата за 
субвенципнираое на месешните трпщпци за 

впда на спцијалнп ранливи категприи на 
градани за 2019 гпдина 

                                                   

Вп Прпграмата за субвенципнираое на 

месешните трпщпци за впда на спцијалнп 

ранливи категприи на градани за 2019 гпдина се 

врщат следните измени: 

Вп тпшка 2.Цели на прпграмата, 

збпрпвите ‘‘кприсници на ппстпјана паришна 

ппмпщ‘‘ се заменуваат сп ‘‘кприсници на 

гарантирана минимална ппмпщ‘‘ 

 
Брпј  09-2397/5  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

08.07.2019 гпдина  на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 
 

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

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

,,ПАЗАРИ’’-ПРИЛЕП 
 

 1 Одлуката за даваое спгласнпст на 
Гпдищнипт план за врабптуваое вп 2020 гпдина, 
на ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп, се пбјавува вп 
“Службен гласник на Опщтина Прилеп”. 

 
 

 
Брпј 08-2399/5  ГРАДОНАЧАЛНИК 

08.07.2019 гпдина  на Опщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 

 
 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 15 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), шлен 20-б став 1 
алинеа3 и став 2 пд Закпнпт за врабптени вп 
јавнипт сектпр ("Службен весник на РМ" 
бр.27/14, 199/14, 27/16) и шлен 26 став 1 тпшка 
46 пд Статутпт на Опщтина Прилеп ("Службен 
гласник на Опщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 
4/2005и 11/2008), Спветпт на Опщтина Прилеп 
на седницата, пдржана на ден 08.07.2019 
гпдина, дпнесе: 
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П  Д  Л  У  К  А 

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

на ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп 
 

 
шлен 1 

    Се дава спгласнпст на Гпдищнипт план 
за врабптуваое вп 2020 гпдина, на ЈКП 
,,Пазари’’-Прилеп, бр.01-102/1 пд 29.06.2019 
гпдина. 
 

шлен 2 
Одлуката да се дпстави дп ЈКП 

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

 
шлен 3 

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

 
Брпј  09-2397/6  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

08.07.2019 гпдина  на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 
 

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

РАЗРЕЩУВАОЕ И ИМЕНУВАОЕ НА ШЛЕН ВП 
УПРАВНИПТ ПДБПР НА ЈАВНП 

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНПСТИ 
“ЕНЕРГП-ПРИЛЕП“ ПРИЛЕП 

 
 

 1 Рещениетп за разрещуваое и 
именуваое на шлен вп Управнипт пдбпр на 
Јавнп претпријатие за енергетски дејнпсти 
“Енергп-Прилеп“ Прилеп, се пбјавува вп 
“Службен гласник на Опщтина Прилеп”. 

 
Брпј 08-2399/6  ГРАДОНАЧАЛНИК 

08.07.2019 гпдина  на Опщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 
5 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(“Службен весник на РМ”бр.5/2002), шлен 
17 пд Закпнпт за јавните претпријатија  
(“Сл.весник на РМ” бр.38/1996, 6/2002, 
40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 
138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016 ), шлен 
26 став 1 тпшка 29 пд Статутпт на Опщтина 
Прилеп (Службен гласник на Опщтина 
Прилеп бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008 ) 
Спветпт на Опщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 08.07.2019 гпдина, дпнесе: 

 
Р Е Щ Е Н И Е 

за разрещуваое и именуваое на 
шлен вп Управнипт пдбпр на 

Јавнп претпријатие за енергетски 
дејнпсти “Енергп-Прилеп“ Прилеп 

 
 

            1.Сп пва Рещение се разрещува Жаркп 
Стеванпски пд шлен вп Управнипт пдбпр на 
Јавнп претпријатие за енергетски дејнпсти 
“Енергп-Прилеп“ Прилеп врз пснпв на негпва 
нептппвиклива пставка бр.09-2314/1 пд 
01.07.2019 гпдина. 
 
            2.За шлен вп Управнипт пдбпр на Јавнп 
претпријатие за енергетски дејнпсти “Енергп-
Прилеп“ Прилеп се именува Кирил Стпјанпски 
диплпмиран екпнпмист и мандатпт на 
именуванипт трае дп истекпт на мандатпт на 
именуваните шленпви на УО на Јавнп 
претпријатие за енергетски дејнпсти “Енергп-
Прилеп“ Прилеп спгласнп рещение 09-278/6 пд 
25.01.2019  гпдина. 
 
            3.Рещениетп да се дпстави дп 
разрещенипт и именуванипт, Јавнп претпријатие 
за енергетски дејнпсти “Енергп-Прилеп“ Прилеп, 
Градпнашалникпт и архивата на Опщтина 
Прилеп. 
 
           4.Ова Рещение влегува вп сила псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп  вп “Службен гласник 
на Опщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј  09-2397/7  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
08.07.2019 гпдина  на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 
 

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

И ДПППЛНУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАОЕ КРИТЕРИУМИ И СТАНДАРДИ 
ЗА ППСТАВУВАОЕ НА УРБАНА ППРЕМА НА 

ППДРАШЈЕТП НА ППЩТИНА ПРИЛЕП 
 
 

 1. Одлуката за измена и дппплнуваое на 
Одлуката за утврдуваое критериуми и 
стандарди за ппставуваое на урбана ппрема на 
ппдрашјетп на Опщтина Прилеп, се пбјавува вп 
“Службен гласник на Опщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-2399/7  ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.07.2019 гпдина  на Опщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 

Врз снпва на шл.36 ст. 1 т.10   пд Закпнпт 

за лпкална сампуправа на РМ ("Сл.Весник на 

РМ" бр. 5/2002), шлен 26 тпшка 46 пд Статутпт на 

ЕЛС-Опщтина Прилеп ("Службен гласник" 

бр.6/2003, бр.4/2005 и 11/2008 гпд.), а вп врска 

сп шлен 80-а став (1) пд Закпнпт за градеое 

(Сл.весник на РМ“ бр.130/09, 124/10, 18/11, 

36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 

137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 

149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 

30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 103/16, 132/16, 

35/15, 64/18,168/18) Спветпт на Опщтина 

Прилеп на седницата, пдржана на ден 

08.07.2019 гпдина, дпнесе: 

П  Д  Л  У  К  А 

за измена и дппплнуваое на Одлуката за 

утврдуваое критериуми и стандарди за 

ппставуваое на урбана ппрема на ппдрашјетп 

на ппщтина Прилеп 

Член 1 

Се врщи измена вп наслпвпт на 

Одлуката за утврдуваое критериуми и 

стандарди за ппставуваое на урбана ппрема на 

ппдрашјетп на ппщтина Прилеп ("Службен 

гласник" бр.18/18), сп тпа щтп збпрпт ,,Одлука,, 

се заменува сп збпрпт ,,Прпграма,,. 

Член 2 

Вп шлен 26, пп став (2) се дпдава нпв 

став (3) кпј гласи: 

,,Ппставуваоетп на сампстпешките рекламни 

панпа за перипдпт 2019 – 2023 гпдина се 

уредува сп ппсебна Прпграма дпнесена пд 

страна на Спветпт на Опщтина Прилеп  вп кпја 

ќе бидат ппищани технишки карактеристики, 

нашинпт и ппстапката на ппставуваое на урбана 

ппрема – рекламни сампстпешки панпа вп 

сппбраќјни ппврщини на ппщтински патищта и 

улици на ппдрашјетп на ппщтина Прилеп, ”. 

Член 3 

Оваа Одлука стапува на сила псмипт 

ден пд денпт на пбјавуваое вп Службен 

гласник. 

 
Брпј  09-2397/8  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

08.07.2019 гпдина  на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 
 

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 
ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА 
НА ПДЛУКА ЗА ППРЕДЕЛУВАОЕ УСЛПВИ И 

НАШИН НА ДАВАОЕ ППД ЗАКУП НА 
НЕДВИЖЕН ИМПТ КПЈ СЕ НАПДА НА КП 

15625/1 СППСТВЕНПСТ НА ЕЛС-ППЩТИНА 
ПРИЛЕП, ВП  ППСТАПКА СП ЕЛЕКТРПНСКП 

ЈАВНП НАДДАВАОЕ      
 
 

 1. Одлуката за измена на пдлука за 
ппределуваое услпви и нашин на даваое ппд 
закуп на недвижен импт кпј се напда на КП 
15625/1 сппственпст на ЕЛС-Опщтина Прилеп, вп  
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ппстапка сп електрпнскп јавнп наддаваое, се 
пбјавува вп “Службен гласник на Опщтина 
Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-2399/8  ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.07.2019 гпдина  на Опщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 
 

Врз пснпва на шл.36 ст.1 т.10 пд Закпнпт 

за лпкална сампуправа на РМ ("Сл.Весник на 

РМ" бр. 5/2002), какп и врз пснпва на шл.26 ст.1 

т.33 и шлен 95 пд Статутпт на ЕЛС-Опщтина 

Прилеп ("Службен гласник" бр.6/2003, 

бр.4/2005 и 11/2008 гпд.), и врз пснпва на шлен 

37, шлен 38 и шлен 39 пд Закпнпт за кпристеое и 

распплагаое сп стварите вп државна 

сппственпст и сп стварите вп ппщтинска 

сппственпст (Сл. Весник на РМ 78/15, 106/15, 

190/16, 21/18 и 101/19) какп и шлен 30 и  шлен 

32-a пд Правилникпт за услпвите, нашинпт и 

ппстапката за кпристеое и распплагаое сп 

стварите вп сппственпст на ЕЛС-Опщтина 

Прилеп, даваое и примаое ппдарпци и за 

евиденција на недвижните ствари вп 

сппственпст на ЕЛС на Опщтина Прилеп 

("Службен гласник на Опщтина Прилеп" 

бр.14/2009, 12/2015 и 11/2018), Спветпт на 

Опщтина Прилеп на седницата, пдржана на ден 

08.07.2019 гпдина, дпнесе: 

П Д Л У  К А 

За измена на пдлука за ппределуваое услпви и 

нашин на даваое ппд закуп на недвижен импт 

кпј се напда на КП 15625/1 сппственпст на ЕЛС-

Опщтина Прилеп, вп  ппстапка сп електрпнскп 

јавнп наддаваое                                            

Член   1 
Се врщи измена вп шлен 4 пд Одлуката 

за ппределуваое услпви и нашин на даваое ппд 
закуп на недвижен импт кпј се напда на КП 
15625/1 сппственпст на ЕЛС-Опщтина Прилеп, 
вп ппстапка сп електрпнскп јавнп наддаваое 
брпј 09-4626/28 пд 26.12.2018 гпдина. 

Член 2 
  Член 4 се менува и гласи: “Висината на 
ппшетна цена за месешна закупнина изнесува 
400,00 ЕВРА щтп пресметанп вп денарска 
прптивреднпст изнесува 24.615,00 денари, 
сппред среднипт курс на еврптп утврден пд 

страна на НБРМ. Вкупната вреднпст на пбјектпт 
кпј се дава ппд закуп спгласнп Извещтајпт за 
Прпценка на недвижен импт израбптен пд 
пвластен прпценител Тргпвскп друщтвп за 
градежнищтвп, прпмет и услуги ГЕНИКО увпз-
извпз ДОО Прилеп заведена  сп архивски брпј 
вп Опщтина Прилеп 03-2111/2 пд 03.07.2019,  
гпдина изнесува 80.047,00 ЕВРА или изразенп 
вп денарска прптивреднпст -  4.922.903,00 
денари. 
 

Член 3 
 Оваа пдлука е спставен дел на 
Одлуката за ппределуваое услпви и нашин на 
даваое ппд закуп на недвижен импт кпј се 
напда на КП 15625/1 сппственпст на ЕЛС-
Опщтина Прилеп, вп ппстапка сп електрпнскп 
јавнп наддаваое брпј 09-4626/28 пд 26.12.2018 
гпдина. 
 

Член 4 
 Оваа пдлука влегува вп сила псмипт 
ден пд денпт на пбјавуваое вп Службен гласник 
на Опщтина Прилеп. 
 

Брпј  09-2397/9  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
08.07.2019 гпдина  на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПРПГРАМАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАОЕ И ДПППЛНУВАОЕ НА 

ПРПГРАМАТА ЗА УРЕДУВАОЕ НА 
ГРАДЕЖНП ЗЕМЈИЩТЕ НА ППДРАШЈЕТП НА 

ППЩТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГПДИНА 
 
 

 1. Прпграмата за изменуваое и 
дппплнуваое на Прпграмата за уредуваое на 
градежнп земјищте на ппдрашјетп на ппщтина 
Прилеп за 2019 гпдина, се пбјавува вп “Службен 
гласник на Опщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-2399/9  ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.07.2019 гпдина  на Опщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 
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Врз пснпва на шлен 95 пд Закпнпт за 
градежнп земјищте (,,Сл. весник на РМ,, бр. 
15/15, 44/15,98/15 i 193/15), шлен 36 ст,1 т.3 пд  
пд Закпнпт за лпкална сампуправа ( Сл. Весник 
На РМ, 5/02) и шл. 26 т.8 пд статутпт на Опщтина 
Прилеп ( Сл. Гласник на Опщтина Прилеп 
бр.6/03, 4/05 и 10/08), Спветпт на ппщтина 
Прилеп на седница пдржана на 08.07.2019 
гпдина, дпнесе :  
 

П Р П Г Р А М А 
за изменуваое и дппплнуваое на Прпграмата 

за уредуваое на градежнп земјищте на 
ппдрашјетп на ппщтина Прилеп за 2019 гпдина 

 
      

1.Вп прпграмата за уредуваое на 
градежнп земјищте на ппдрашјетп на Опщтина 
Прилеп за 2019 гпд.  вп пптпрпграмата :  

-ЈД0-изградба и рекпнструкција на 
ппщтински патищта и улици  

ЈДО-3. се дпдава : Рекпнструкција на 
ппщтински пат Л600195524 – пд Прилеп – н.м. 
Вплкпвп-н.м. Прилепец- дп Манастир ,,Свети 
Никпла,, - 3-та фаза 

 
Оваа Прпграма влегува вп сила псмипт 

ден пд денпт на пбјавуваоетп вп ,,Сл. Гласник 
на Опщтина Прилеп,,.  

    
    

Брпј  09-2397/10  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
08.07.2019 гпдина  на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 

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

ДПДЕЛУВАОЕ НА СРЕДСТВА НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАДАНИ И ФПНДАЦИИ, 

КАКП И СППРТСКИ КЛУБПВИ ВП ПБЛАСТИТЕ 
ПД НАДЛЕЖНПСТ НА ППЩТИНАТА, ПП 

ЈАВНИПТ ППВИК БР. 01/2019 СПГЛАСНП 
ЗАПИСНИКПТ ПД КПМИСИЈАТА ЗА 

ФИНАНСИРАОЕ И БУЧЕТ 
 
 

 1. Одлуката за дпделуваое на средства 
на Здруженија на градани и фпндации, какп и 
сппртски клубпви вп пбластите пд надлежнпст 
на ппщтината, пп Јавнипт Ппвик бр. 01/2019 
спгласнп Записникпт пд Кпмисијата за 
финансираое и бучет, се пбјавува вп “Службен 
гласник на Опщтина Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-2399/10  ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.07.2019 гпдина  на Опщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 
 

 
   Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 10 

пд Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002) и шлен 26 став 1 тпшка 
45 пд Статутпт на Опщтина Прилеп ( “Службен 
гласник на Опщтина Прилеп” 6/2003), Спветпт 
на Опщтина Прилеп на седницата пдржана на 
08.07.2019 гпдина, дпнесе:  

 
П Д Л У К А 

за дпделуваое на средства на Здруженија на 
градани и фпндации, какп и сппртски клубпви вп 

пбластите пд надлежнпст на ппщтината, пп 
Јавнипт Ппвик бр. 01/2019 спгласнп Записникпт 

пд Кпмисијата за финансираое и бучет 
 
 

Член 1 
           Сп пваа Одлука Спветпт на Опщтина 
Прилеп дпделува средства на  Здруженија на 
градани и фпндации, какп и сппртски клубпви вп 
пбластите пд надлежнпст на ппщтината, пп 
Јавнипт Ппвик бр. 01/2019 спгласнп Записникпт 
пд Кпмисијата за финансираое и бучет, бр.09-
2264/1 пд 27.06.2019 гпдина. 
 
   

Член 2 
 Средствата пд шлен 1 на пваа Одлука се 
пбезбедуваат пд LOO-Сппрт и рекреација на 
ставка 463-Трансфери дп невладини 
прганизации пптставка 463120-Трансфери дп 
сппртски клубпви, предвидени вп Бучетпт на 
Опщтина Прилеп за 2019 гпдина.  
 
 

Член 3  
 Оваа Одлука влегува вп сила псмипт 
ден пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен 
гласник на Опщтина Прилеп”. 
 

 
Брпј  09-2397/11  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

08.07.2019 гпдина  на Спвет на Опщтина 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 Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 
 

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

ФПРМИРАОЕ ЛПКАЛЕН СПВЕТ ЗА 
ПРЕВЕНЦИЈА 

 
 

 1. Одлуката за фпрмираое Лпкален спвет 
за превенција, се пбјавува вп “Службен гласник 
на Опщтина Прилеп”. 

 
 

 
Брпј 08-2399/11  ГРАДОНАЧАЛНИК 

08.07.2019 гпдина  на Опщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 

 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 

5 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(“Службен весник на РМ”бр.5/2002), а вп 
врска сп Стратегијата за развпј на пплиција 
2016 – 2020,  шленпт 11 пд Закпнпт за 
пплиција, шлен 18 пд Кпдекспт на 
пплициска етика, Спветпт на Опщтина 
Прилеп на седницата пдржана на 
08.07.2019 гпдина, дпнесе: 

 
ПДЛУКА 

ЗА ФПРМИРАОЕ ЛПКАЛЕН СПВЕТ ЗА 
ПРЕВЕНЦИЈА 

 
Член 1 

Сп пваа Одлука се фпрмира Лпкален 
Спвет за превенција и за ппстпјани шленпви се 
именуваат: 
-Градпнашалник на Опщтина Прилеп, Илија 
Јпванпски за претседаваш сп Лпкалнипт Спвет за 
превенција; 
-Претседател на Спвет на Опщтина Прилеп, 
Миле талески за шлен; 

-Кпмандир на ПС пд Опщта надлежнпст-Прилеп, 
Кире Спискпски за шлен; 
-Нашалник на НККР ПС пд Опщта надлежнпст-
Прилеп, Емилија Велкпска за шлен; 
 

Член 2 
За Секретар на Лпкален Спвет за 

превенција се именува Александра Кпкарпска, 
кпја треба да пбезбеди ,,видливпст,, и 
,,пдржливпст,, на истипт сп вклушуваое лице за 
пднпси сп јавнпст и кпристеое на интернет 
страницата на ппщтината за прпмпвираое на 
лпкалните стратегии и лпкалните превентивни 
активнпсти. 

 
Член 3 

Лпкалнипт Спвет за превенција има и 
прпменливи шленпви вп зависнпст пд дневнипт 
ред на спстанпкпт на лпкалнипт спвет за 
превенција. 

 
Член 4 

ЛСП треба да рабпти редпвнп-најмалку 
6 спстанпци вп гпдината, а пп пптреба или 
бараое на некпја засегната страна и ппшестп. 
 

Член 5 
За секпј спстанпк на ЛСП ќе се изгптвува 
записник, за делуваое врз секпј мпжен или 
реален прпблем ќе се изгптвува нацрт план за 
ппстапуваое сп динамика и рпкпви. 
 

Член 6 
Ќе развиваат и предлагаат предлпг прпекти или 
кампаои за навременп дејствуваое/спрешуваое 
на мпжните пришинители за ппјава на прпблеми 
вп заедницата. 

 
                  Член 7 

Оваа Одлука влегува вп сила псмипт ден пд 
денпт на пбјавуваоетп вп “Службен гласник на 
Опщтина Прилеп” 
 

 
Брпј  09-2397/12  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

08.07.2019 гпдина  на Спвет на Опщтина Прилеп 
П р и л е п  м-р Миле Талевски 
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