
 
 
 
 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

ЗА 2020 ГОДИНА 
 

 
 

1. Буџетот на Општина Прилеп за 2020 година, се објавува во “Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 

 
 

 
 
   Број 08-4378/1  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2019година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Службен гласник на Општина 
Прилеп – Излегува по потреба 

26 Декември 2019 година 
Службен гласник број 19 

Овој примерок чини 50 ден. 
Годишна претплата 2.000 ден. 

Жиро с-ка при Комерцијална 
банка – Филијала Прилеп 

300020000208779 
ЕДБ 4021996117695 

Адреса: „Прилепски бранители “ бр.1, тел.416-454, www.prilep.gov.mk, 
 емаил:prilep@prilep.gov.mk 
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Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
  

                                                         З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ 

НА ОПШТИНА ПРУКЕП ЗА 2020 ГОДИНА 
 

 
1.Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прукеп за 2020 година, се објавува во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 

 
 

Број 08-4378/2  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2019 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Службен гласник на Општина Прилеп  број 19 од 26.12.2019 

29 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Службен гласник на Општина Прилеп  број 19 од 26.12.2019 

30 

 
 
 
 

 



Службен гласник на Општина Прилеп  број 19 од 26.12.2019 

31 

 
 
 
 
 



Службен гласник на Општина Прилеп  број 19 од 26.12.2019 

32 

 



Службен гласник на Општина Прилеп  број 19 од 26.12.2019 

33 

 
 
 

 
 



Службен гласник на Општина Прилеп  број 19 од 26.12.2019 

34 

 
 
 
 
 



Службен гласник на Општина Прилеп  број 19 од 26.12.2019 

35 

 
 
 
 
 



Службен гласник на Општина Прилеп  број 19 од 26.12.2019 

36 

 
 
 
 
 

 



Службен гласник на Општина Прилеп  број 19 од 26.12.2019 

37 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
 

                                                   З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ НА ПЛАТИТЕ НА 

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2020 ГОДИНА. 
 

 
1. Одлуката за утврдување вредноста на бодот за платите на административните службеници за 

2020 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 
 
 

 
  Број 08-4378/3  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2019 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
 

 
                                                  З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА БЛАГАЈНИЧКИОТ МАКСИМУМ  
 
 
 
 

1. Одлуката за определување на висината на благајничкиот максимум, се објавува во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 

 
 
 

 
Број 08-4378/4  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2019 година  на Општина Прилеп 
     П р и л е п  Илија Јованоски 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 
Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ КОМУНАЛНИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА ОДНОВАНИ ОД ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2020 ГОДИНА 

  
 

 
1. Програмата за субвенционирање на Јавните Комунални Претпријатија основани од ЕЛС 

Општина Прилеп за 2020 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 
 
 

 
Број 08-4378/5  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2019 година  на Општина Прилеп 
     П р и л е п  Илија Јованоски 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
 

 
                                                   З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМТА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ ЗА ВОДА НА 
СОЦИЈАЛНО РАНЛИВИ КАТЕГОРИИ НА ГРАЃАНИ ЗА 2020 ГОДИНА  

 
 

 
1. Програмата за субвенционирање на месечните трошоци за вода на социјално ранливи 

категории на граѓани за 2020 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 
 
 

 
  Број 08-4378/6  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2019 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 
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 Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
 

 
                                                 З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИОТ КАЛЕНДАР НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА  2020 ГОДИНА  
 
 
 
 

1. Буџетскиот Календар на Општина Прилеп за 2020 година, се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
 
 
 

  
   Број 08-4378/7  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2019 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 
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 Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 
48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп 
(“Службен гласник на Општина Прилеп” 
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 

                                                                         
         З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

 ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ВО 
ВРСКА СО ПОСТАПКА СПРОВЕДЕНА ЗА 
ЗАВАРУВАЊЕТО  И РЕСТАВРАЦИЈА НА 
БРОНЗЕНА СТАТУА ЗА „СПОМЕНИК НА 
СТРЕЛАНИТЕ БОРЦИ ОД БУГАРСКИОТ 

ФАШИСТИЧКИ ОКУПАТОР ВО СЕЛО 
ДАБНИЦА, ПРИЛЕПСКО“ 

 
 1.Заклучок во врска со постапка спроведена 

за Заварувањето и реставрација на 
бронзена статуа за „Споменик на 
стреланите борци од бугарскиот 
фашистички окупатор во село 
Дабница,Прилепско“, се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08-4378/8  ГРАДОНАЧАЛНИК
26.12.2019година  на Општина Прилеп

П р и л е п  Илија Јованоски 

 
  Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на РМ” бр. 05/02) а в.в. член 5 од 
Закон за меморијални споменици и 
спомен-обележјата (,,Службен весник на 
РМ” бр.66/2004, 89/2008,152/2015) и член 
26 точка 46 Статутот на Општина Прилеп 
(“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот  

на Општината Прилеп на седницата 
одржана на 26.12.2019 година донесе: 

 
Заклучок 

во врска со постапка спроведена за 
Заварувањето и реставрација на бронзена 

статуа за „Споменик на стреланите борци од 
бугарскиот фашистички окупатор во село 

Дабница,Прилепско“. 
 

 1.Советот го разгледа барањето во врска со 
постапка спроведена за Заварувањето и 
реставрација на бронзена статуа за „Споменик 
на стреланите борци од бугарскиот 
фашистички окупатор во село 
Дабница,Прилепско“. 

 
2.Комсијата за одбележување празници и 

манифестации и доделување награди и 
признанија при Советот на Општина Прилеп 
поднесе извештај  дека на ден 10.09.2019 
година на одржана седница на Советот на 
Општина Прилеп е усвоена Прогарама за 
дополнување на Програмата за спомен 
обележја на Општина Прилеп 2014-2019 
година  и дека во истата е предвидена 
постапката за Заварувањето и реставрација на 
бронзена статуа за „Споменик на стреланите 
борци од бугарскиот фашистички окупатор во 
село Дабница,Прилепско“ по што Советот 
заклучи дека оваа постапка е завршена. 

 
      3.Заклучокот влегува во сила со 

денот на донесувањето, а ќе биде објавен во 
,,Службен гласник на општината Прилеп”. 

 
Број 09-4376/9 

26.12.2019 година 
П р и л е п 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
на Совет на Општина Прилеп 

м-р Миле Талевски 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 
за локалната самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 
Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА 
ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2020 ГОДИНА 

 
1. Програмата за уредување на градежно 
земјиште на подрачјето на Општина Прилеп за 
2020 година, се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
 
  Број 08-4378/9  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2019година  на Општина Прилеп 
   П р и л е п  Илија Јованоски 
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                Врз основа на член 95 од Законот за градежно земјиште(,,Сл. весник на РМ,, бр. 15/15,44/15, 98/15 и 
193/15, 30/16 , 31/16, 142/16 и 190/16 ), чл. 36, с.1, т. 3 од Законот за локалната самоуправа (,,Сл.весник на РМ,, 
5/02) и чл. 26. т.8 од Статутот на општина Прилеп (,,Сл.гласник на општина Прилеп,,бр.6/03,4/05 и 10/08), Советот 
на општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2019 година, донесе: 

П  Р  О  Г   Р  А  М  А 
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА  ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО 

НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА  2020 ГОДИНА 
Оваа Програма содржи: 
1.    Простор кој е предмет на уредувањето; 
2.    Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште; 
3.   Обем и степен на опременост на градежно земјиште со oсновна и секундарна инфраструктура; 
4.   Приходи за финансирање на Програмата; 
5.   Расходен дел на Програмата 
6.   Висина на надоместокот за уредување на градежното земјиште и неговата распределба; 
7.   Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на инфраструктура; 
8.   Преодни и завршни одредби. 
1.Простор кој е предмет на уредувањето 
       Како простор  што се уредува се смета, изграденото и неизграденото земјиште на подрачјето на Општина 
Прилеп, утврдено со урбанистичките планови дефинирани во член 7, 46, 119, 120, 121, 122 и 123 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр.199/14,44/15,193/15,31/16, 163/16, 64/18, 168/18). 
2.Обем на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште   
    Утврдување на обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште опфаќа: 
-    Изработка и донесување на урбанистички планови,  
-     Обезбедување на геодетска подлоги и елаборати 
-     Изработка на елаборати за експропријација за изградба на објекти од комунална инфраструктура. 
-     Регулирање на имотно правните односи со сопствениците на имотите 
-     Програмирање на уредувањето 
3. Обем и степен на опременост на градежно земјиште со објекти од основната и секундарната 
инфраструктура 
 Под степен на уреденост на градежното земјиште се подразбира обемот на опременоста на земјиштето 
со објекти и инсталации од комунална инфраструктура за задоволување на заедничката и индивидуална 
комуналната потрошувачка, до границите на градежната парцела. 
 Комуналните приклучоците на објектот до приклучните местана примарната и секундарната  мрежа(до 
границата на градежната парцела), паѓаат на терет на инвеститорот, затоа што истите се составен дел на 
инсталациите на објектот и остануваат негова сопственост.  
 Доколку постојат  претходно изградени комунални инсталации во склоп на градежната парцела, и е 
потребно нивно дислоцирање или нивна заштита,  трошоците што ќе се направат  паѓаат на товар на 
инвеститорот, односно на корисникот на локацијата. 
3.1.   Степенот на уреденост на градежното земјиште надвор од  градежна парцела, кој може да биде ОСНОВЕН, 
ПОВИСОК и ПОНИЗОК,  се дефинира  како следи: 
  ОСНОВЕН СТЕПЕН  - Карактеристики на  уредувањето:                                                                                        
 -Неперечени пристапи  од улицата до границите на градежната парцела, тротоари, пешачки 
 патеки                                                                                                                        
- Атмосферска канализација;                                                                                                                                             
 -  Фекална канализација;                                                                                                                                                      
 -Водоводна мрежа ;                                                                                                                                                       
 - Улично осветлување;                                                                                                                                                           
- Подземна електрична мрежа 
ПОВИСОК СТЕПЕН  - Карактеристики на  уредувањето                                                                                             
Ги опфаќа објектите од основниот степен, и содржи уште:                                                                                                
- Сообраќајни патеки за заштита од пожар, пристапни патишта за возила, паркинг-простори,                                
 -ПТТ (оптичка -телекомуникациска ) мрежа                                                                                                                     
-Пречистителна станица за отпадни води 
-Гасоводна мрежа                                                                                    
 ПОНИЗОК СТЕПЕН   
- Карактеристики на  уредувањето                                                                                                                     
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   - Непречен пристап до градежна парцела                                                                                                             
 - Сопствено водоснабдување                                                        
- Сопствено прифаќање на отпадни води(пречистителна станица)                                                                                 - 
Нестандардно улично осветлување    
Пресметката на надоместокот ќе се утврдува согласно констатиран степен на уредување на земјиштето, при увид 
на предметната локација.                                                                                                                                      
Во случај да инвеститорот сам, на свој трошок го уреди градежното земјиште со комунална инфраструктура, 
притоа не плаќа надоместок, а изградените објекти и инсталации се потврдуваат преку постапката за издавање 
на одобрение за градење, и конечно се предаваат во владение на општината. 
 
4. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА -  ПРИХОДИ  
Средствата за финансирање на програмата за уредувањето на градежното земјиште за 2020 година, се  во 
согласност со Буџетот на општина Прилеп за 2020 г. 
    
 РАСХОДЕН ДЕЛ НА ПРОГРАМАТА 
    EAO- КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНАТА          
   Изработка на проекти за општествени згради, високоградба и други проекти и ревизии 
- Основен проект за спортска сала во ООУ ,,Блаже Конески“ 
- Основен проект за спортска сала во ООУ ,,Кире Гаврилоски 
- Основен проект за базени за рекреација и рехабилитација –Точила 
- Основен проект за детска градинка –Точила 
- Основен проект за реконструкција за спортска сала „Партизан“ 
- Основен проект за зелениот градски пазар/препокривање 
-Основни проекти за реконструкција (адаптација) на Домови ,,Варош ,, и ,,Рид,, 
- Основни проекти за потпорни зидови 
- Основни проекти за кејски зидови 
- Основни проекти за други објекти 
- Ревизија на проекти 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------              
                                                                Вкупно ЕА0    =   4.000.000 ден                      
 
GD0 - ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 
- Подготвување на проекти, вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката 
- Подготовка на проекти за фотоволтаици на општинска зграда, детски градинки и др. јавни објекти  
- Проектна документација за гасификација на град Прилеп           
                          Вкупно GD0     =      2.500.000 ден 
 
F10 - УРБАНИСТИЧКО  ПЛАНИРАЊЕ И  УРЕДУВАЊЕ  НА  ПРОСТОРОТ         
1. Изработка на урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко проектна 
документација:                        
- Детални урбанистички планови: за  Четврт 8 Блок 8.1, четврт 2 Блок 2.10 и блок 2.13, четврт 6 Блок 6.1, четврт 7 
Блок 7.2 , Блок 7.4, четврт 11, Блок 11.3 ,четврт 3 Блок 3.12                                                                             
- Оревоец и Крстец    
 -Изработка на „Урбанистички  план за село“ за селата Тополчани, Ерековци, Мажучиште, Селце, Кадино село, 
Галичани, Алинци, Ново Лагово, Витолиште, Чепигово, Клепач, Подмол, Загорани, Голем Радобил, Веселчани, 
Крушевица, Штавица, Тројкрсти, Дабница, Бонче, Волково, Старо Лагово, Беловодица,  Плетвар, Шелеверци, 
Тројаци, Прилепец, Ракле, Манастир и  Леништа.  
- Регулациски планови   за четврт 2 блок 2.1, четврт  3 блок 3.1, четврт 5, блок 5.5 и четврт 12 блок 12.2, блок 12.3, 
блок 12.6 и блок 12.9    
- ЛУПД за уредување на Крајбрежен појас на Вештачко езеро ,,Прилеп,,    
 
                                                                                                                                                 Вкупно: 20.600.000 ден  
                                              
      2.  Изработка на проекти за инфраструктура за:        
- Општински пат   Л6001955 29-дел (А1-Оревоец)  900м 
- Општински пат   Л6001955 30-дел(А1- Р 1312)    4400м 
- Општински пат  од н.м. Ореовец до н.м. Крстец  4200м 
- Општински пат од н.м. Манастир-крак до Манастир „Свети Никола“ 300м 
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- Улица „Кеј 1-ви Мај“ – дел 650м 
- Индустриска зона УЕ1, УБ1.1-дел 
- Општински пат Л6001955 22 (Р2338 - Полчиште) 3600м, 
- Општински пат н.м. Бонче до н.м.Подмол;  5500м  
- Кејски ѕидови 5000м 
- Велосипедски патеки 3000м                 
                                                                                                                                         Вкупно:  1 000 000 ден 
                                                                                                                                     
  3. Изработка на ревизии на урбанистички планови, урбанистичко планска документација и урбанистичко 
проектна документација    
 - ДУП, УПС, УПВНМ, Регулациски планови 
 - ЛУПД                                                                                                        
 - архитектонско урбанистички проект и 
-  проекти за инфраструктура  
  
                                                                                                                                                   Вкупно: 1.200.000 ден   
 
4. Изработка на документација за животната средина - за влијаније врз животната средина и геомеханички 
испитувања и хидрологија    
 - СЕА 
 - Елаборат за заштита на животна средина 
 - Елаборат за геомеханички испитувања 
 - Елаборат за хидролошки студии 
                                                                                                                                                   Вкупно: 1.200.000 ден  
 
 5. Изработка на ажурирани геодетски подлоги и  
    геодетски елаборати за посебна намена и други геодетски услуги    
                                                                                                                                                   Вкупно: 3.000.000 ден 
                                                                                  Се вкупно F10 =   27.000.000 ден 
 
FAO - УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ – КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 

- Изградба на доводна мрежа, фекална и атмосферска канализација  
- Изградба на објекти за енергетика (н.н. и подземни инфраструктурни објекти) 

    Вкупно FAO   =    4.000.000 ден 
J00 - ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА  
Одржување на  јавни површини, урбана опрема,огради    
Клупи, канделабри, корпи  за отпад и друго   
                               Вкупно  Ј00 =   1.000.000 ден                 
ЈЗ0 - ЈАВНО  ОСВЕТЛУВАЊЕ  
1. Потрошена електрична енергија .................................................................................... 17.500.000 ден. 
2. Ситен инвентар,алат и др. материјали за одржување ..................................................  5.000.000 ден.   
3. Поправки и одржување на опремата .............................................................................. 4.000.000 ден.    
                                              Се вкупно  ЈЗ0   =    26.500.000 ден   
Ј40 - ЈАВНА ЧИСТОТА    
- Одржување на други зелени површини  
                                                                                                                       Вкупно  Ј40   =    11.570.000 ден   
 
Ј60  -  ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ОПШТИНСКИ ПАТИШТА И УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ НА 
СООБРАЌАЈ 
1. Зимско одржување  ..............................................................................................................15.000.000 ден 
2. Одржување на други градби ( хоризонтална, вертикална сигнализација  и др.)........... 11.000.000 ден 
3. Надзор над одржуваењe на градби........................................................................................500.000 ден 
Се вкупно  Ј60  =   26 500 000 ден   
Ј7О -  ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО    
- Субвенции за ЈП Комуналец  
 Вкупно Ј70 =   24.000.000 ден  
           
Ј80 -   ДРУГИ  КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 
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1. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација  
2. Чистење на речни корита и канали и диви депонии  
3. Услуги за одводнување – такса кон ЈП Водостопанство на РМ  
4. Рушење на објекти и дислоцирање на постоечка инфраструктура  

                      Се Вкупно Ј80   =     8.800.000 ден 
 
 
ЈА0 - ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ 
1.- Изработка на Проектна документација за линиска инфраструктура, основни проекти и  ревизија  од областа 
на јавното осветлување, за следниве локации: 

 ул.,, 5та Прилепска ,,(парковска површина околу згради ) дел.....................150 метри;  
 ул.,, Васил Главинов,,(парковска површина околу згради) дел.....................300 метри;  
 ул.,,Кеј 1ви Мај,,-дел.........................................................................................250 метри;  
 ул.,, Осоговска ,,-дел.........................................................................................350 метри; 
 ул.,, Радовишка,,-дел........................................................................................100 метри; 
 ул.,, Преспанска,,-дел.......................................................................................200 метри; 
 Булевар ,,Гоце Делчев,,-краци......................................................................... 350 метри; 
 Мост на ул.,,Трајко Николоски.........................................................................100 метри; 
 Во двор околу градинка,,Гоце Делчев,,...........................................................200 метри; 
 Во двор  околу ОУ,,Кочо Рацин,,......................................................................200 метри; 
 Локален пат  Л6001955 10 врска со Р1306 во село Големо Коњари (влез) ...200 метри; 
 Локален пат  Л6001955 25 во село Селце (влез) .............................................400 метри; 
 Во новопланирана парковска површина на ул.,,Гога Јанкулоски,,.................100 метри;  
 И за  други населени места во општината                                                                        

Вкупно:  600.000 ден. 
 
2. Изградба на објекти во енергетиката - јавно осветлување, за следниве локации: 

 ул.,, Кеј 9ти септември ,, дел.............................................................................300 метри, 
 ул.,, Дебарца,, дел..............................................................................................650 метри;  
 ул.,, Бранко Секулоски Белата ,,  дел................................................................500  метри;  
 ул.,, Кeј 19 ти Септември ,, дел.......................................................................... 500  метри;  
 ул.,, Љубе Груевски ,, дел................................................................................... 250 метри; 
 ул.,, Максим Горки ,,  дел................................................................................... 250 метри; 
 ул.,, Архимедова ,, дел....................................................................................... 150 метри; 
 ул.,, 5та Прилепска ,, (парковска површина околу згради ) дел...................... 150 метри;  
 ул.,, Васил Главинов,, ( парковска површина околу згради ) дел.................... 300 метри;  
 ул.,,Кеј 1ви Мај ,, дел.......................................................................................... 250 метри;  
 ул.,, Осоговска ,, дел........................................................................................... 350 метри; 
 ул.,, Радовишка,, дел ......................................................................................... 100 метри; 
 ул.,, Преспанска,, дел ........................................................................................ 200 метри; 
 Булевар ,, Годе Делчев ,, влез кон железничка станица дел........................... 350 метри; 

- Мост на ул.,, Трајко Николоски ,,;  
            Вкупно       4 000 000 ден 
 
 
3. Реконструкција на објекти во енергетиката - реконструкција на јавно осветлување 
-  Замена и вградување во постојни светилки на светилки со лед диоди. 
-  Вградување на интелигентни ситеми за управување со јавното осветлување 
-  Крстот на Макровите Кули 
-  Патека помеѓу зградата на Брза Помош и Градската Болница  (300 м) 
                     Вкупно       1.000.000 ден 
 
                   Се вкупно ЈА0   =      5.600.000 ден. 
 
ЈD0 - ИЗГРАДБА  И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОПШТИНСКИ ПАТИШТА И УЛИЦИ                                
1 - Подготвување на основни проекти  
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Улица ,,Кеј 1-ви Мај,,; улици во Индустриска зона ,,Прилеп2,, во УЕ8, УБ 8.02 плански опфат 1; улица ,,Цане 
Илиески,,-крак во УАЕ 12; улица ,,Боца Иваноска,,;   Паркинг на улица ,,Републиканска,, ;  улица ,,Самоилова,,-
крак;  улица ,,Ст2,, во Четврт 3, Блок 3.13; улици во ДУП за четврт 2, блок 2.3 ; улици во УЕ 2, УБ 2.02, плански 
опфат ,,2,, ; општински пат до н.м. Манастир-крак до Манастир ,,Свети Никола,,; Улица ,,Пр1,, во УАЕ бр. 13, 
УБ13.01, плански опфат А ; улица ,,Архиепископ Доситеј,,; Општински пат Л6001955 29-дел (А1-Оревоец); 
Општински пат Л6001955 30-дел (А1-Р1312); Општински пат Л6001955 22 (Р2338 - Полчиште); Општински пат од 
н.м. Оревоец до н.м. Крстец; Улица  со паркинг во УАЕ9, УБ 9/2 кварт1 и 2; Улици во УАЕ1, УЕ. 1.1; Улица ПР 11 во 
УЕ6-УБ 6.01-опфат1; Улици во градот и населените места и др.  
Вкупно: 1.500.000 ден 
2 - Изградба на улици и општински патишта    
Улица ,,Целе Мавроски,,;  Улица ,,Кеј 1-ви Мај,,;  Улица ,,Боца Иваноска,, ; Улици во индустриска зона ,,Прилеп1,, ; 
Улици во индустриска зона ,,Прилеп2,,;  Паркинг на улица ,,Републиканска,,; Улици во УАЕ11, УБ 11.04 и 11.05 ; 
Улица ,,Цане Илиески,,-крак во УАЕ 12; Улици во ДУП за четврт2, блок2.3 ;  Општински пат до н.м. Манастир-крак 
до Манастир ,,Свети Никола,,; Улица со паркинг во УАЕ9, УБ 9/2 кварт1 и 2; улици во УЕ2, УБ 2.02, плански опфат 
,,2,, и др.            
                                                                                                Вкупно: 40.000.000 ден 
3 - Реконструкција, одржување, рехабилитација, тампонирање, тротоари, пешачки патеки, ударни дупки, 
нивелација на шахти, прокопи и др., на улици и општински патишта    
 Мост над градска река на улица ,,Трајко Николоски,,; улица ,,Самоилова,,;  улица ,,Октомвриска,,; улица ,,Ристе 
Секирчанец,,; улица ,,Тетовска,,; улица ,,Александар Македонски,,;  улица ,,Мара Јосифоска,,; улица 
,,Републиканска,,;  улица ,,Свети Наум Охридски,,; улица ,,Архиепископ Доситеј,,; улица ,,Благоја Крстески,,;Улица 
,,Мице Козар,,;  улица ,, Дабнички завој,,; улица ,,Дабничка,,;  улица  ,,Трајко Николоски,,;  улица ,,Љубе 
Грујоски,,;  улици во градот и во населените  места  Мало Коњари, Големо Коњари, Галичани, Беровци, Подмол, 
Алинци, Тополчани, Ерековци, Канатларци, Чепигово, Тројкрсти, Кадино Село, Селце, Мажучиште, Горно 
Радобил, Ново Лагово, Клепач, Загорани, Веселчани;  улица,, Орде Чопела,,; улица ,, Осоговска,,;  улица ,, Бистра 
планина,,;  улица ,, Леце Котески,,;  улица ,,Браќа Миладиновци,, ; улица ,,Благоја Јовчески,,; улица ,,Благоја 
Шукуроски,,; улица ,,Гостиварска,,; улица ,,Јоска Јорданоски,,; улица ,,Теодосиј Синаитски,,; улица ,,Копаоник,,; 
улица ,,Тоде Дупјачанец,,; улица ,,Братство и Единство,,; улица ,,Кеј 9-ти Септември,,; улица ,,Кордун,,; улица 
,,Борка Лопач,,; улица ,,Борка Влачаро,,; улица ,,Димче Карески,,; улица ,,Ердоган Шабаноски,,; општински пат 
Л600195524-од Прилеп –н.м. Волково-н.м. Прилепец-до Манастир ,,Свети Никола,, -2-ра и 3-та фаза; улици во 
градот и населените места, рехабилитација, тампонирање, тротоари, пешачки патеки, ударни дупки, нивелација 
на шахти, прокопи и др.           
                                                                                               Вкупно: 96.500.000 ден 
4 - Надзор над изградба 
                                                    Вкупно: 2 000 000 ден 
5 - Надомест за одземен имот  
ул. ,,Боца Иваноска,,; Паркинг на улица ,,Републиканска,,;  ,,Самоилова,,; улица ,,Ст2,, во Четврт 3, Блок 3.13; 
улици во УЕ2, УБ 2.02, плански опфат ,,2,,; општински пат до н.м. Манастир-крак до Манастир ,,Свети Никола,,; 
улици во ДУП за четврт2, блок2.3; улица,,Кеј 9-ти Септември,,-крак-пешачка патека; Улица ,,Браќа 
Миладиновци,,;            
                                                            Вкупно:  7.000.000 ден 
       Се вкупно  ЈД0 =      147.000.000ден. 
ЈDА -   Реконструкција на улица Булевар ,,Гоце Делчев,,-дел и улица ,,Прилепски бранители,,-дел 
Развојна програма 
Вкупно  ЈDА =     36.600.000ден 
 
ЈDB  -  Архитектонско и партерно уредување на јавна површина – пешачка зона во Стара градска   
чаршија             
Развојна програма   
Вкупно  ЈDА  =    30.000.000ден 
 
JG0  -  ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ 
            I – Изработка на проекти за водоснабдителни системи 
                 1.Проекти  за  линиски инфраструктурни градби и хидро-технички објекти                                                                                                          
     - Локални водоснабдителни системи за Населени места: 

 Село Крстец  
 Село Селце – Манастир Св. Димитрија Галичани -  (каптажа и цевковод) 
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 и во други  населени места во општината                                                                        
      -   Транзитен вод од каптажа на саниран извор ,,Леково,,  
      -   Прстенеста мрежа  (од ул.„2-ри Август,, до Пивара) 
      -  Бунар Канатларци ( со Истражни работи)                                                                                              
 1.1. Изработка на Ревизии 
              1.2. Елаборати за Заштита на животната средина  
               1.3.  Елаборати за ажурирани геодетски подлоги за линиски градби 
 
  2. Изработка на Основни проекти                                             
- Локални водоснабдителни системи за Населени места: 

 Село Крстец  
 Село Селце – Манастир Св. Димитрија Галичани -  (каптажа и цевковод) 
 и во други  населени места во општината                                                                        

-   Транзитен вод од каптажа на саниран извор ,,Леково,,  
-   Прстенеста мрежа  (од ул.„2-ри Август,, до Пивара) 
-  Бунар Канатларци                                                                                                             
    2.1. Изработка на Ревизии  
                                           
              3.  Елаборати за хидролошки испитувања со цел изнаоѓање  нови извори за вода     
Во селата: Големо Коњари, Мало Коњари, Тополчани, Канатларци, Ерековци, Чипигово, Кадино  Село, 
Лопатица,   Галичани,   Чепигово и Шелеверци 
    Вкупно 1.000.000,оо ден 
 
        II.  Изградба на водоснабдителни системи                                     
           -   Бунар  Канатларци, 
- Изградба на дел од планирани објекти со комплет изработена планска и проектна  документација                                                                         
 
                                                                            Вкупно 2.000.000.00 ден  
 
                                                                                        Се вкупно    JG0    =       3.000.000.00 ден 
  
 JIO- ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ  И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ 
 
     I. ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ за атмосферска и фекална канализација 
  1.1.   Проекти  за  линиски инфраструктурни градби и  хидро-технички објекти                                                                     

 ЗА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА  
- Каналисување на површински води од поток Сарика  1500 м. (ул.,,Мечкин Камен,,) 
- Одвод на атмосферски отпадни води на делница од улица Цане Кузманоски 
- Одвод на атмосферски отпадни води делница по тротоар од ул.„Александар Македонски“ 
- Сепарирана канализација за делници по паралени улици попречни на ул. „Трајко Николоски“ 
- Одвод на атмосферски отпадни води – делница по бул.„Гоце Делчев“ 
- Одвод на атмосферски отпадни води – делница по улица „Бидимаш“ 
- Одвод на атмосферски отпадни води – делница по улица „Леце Котески“ 
- Зацевување на отворен канал – спроти објект на АМСМ 
- Реконструкција на таложници за зафаќање на сливни површински води и отворени сливни канали 
- Транзитен вод за дел од проток на ободен канал во КО Варош 
- Индустрикса Зона (Дел од Сточен Пазар) врз основа на ДУП за УАЕ 20, УБ20/3 дел „А“  
- Делници за атмосфер. канализација на поедини улици низ градот--800,оо м 
- и во други  населени места во општината  

 ФЕКАЛНА  
 КАНАЛИЗАЦИЈА 

  - Делници за Фекална канализација на поедини улици низ градот- 800,оо  м. 
-  и во други  населени места во општината 

 ИЗРАБОТКА НА РЕВИЗИИ                                                                                                                   
 Елаборати за Заштита на животната  средина  
 Елаборати за ажурирани геодетски подлоги за линиски градби 

 
 1.2. Подготовка на Основни проекти  

 ЗА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА  
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- Каналисување на површински води од поток Сарика  1500 м. (ул.,,Мечкин Камен,,) 
- Одвод на атмосферски отпадни води на делница од улица Цане Кузманоски 
- Одвод на атмосферски отпадни води делница по тротоар од ул.„Александар Македонски“ 
- Сепарирана канализација за делници по паралени улици попречни на ул. „Трајко Николоски“ 
- Одвод на атмосферски отпадни води – делница по бул.„Гоце Делчев“ 
- Одвод на атмосферски отпадни води – делница по улица „Бидимаш“ 
- Одвод на атмосферски отпадни води – делница по улица „Леце Котески“ 
-Одвод на отпадни води за сепарирана канализација (за објект на МВР) 
- Зацевување на отворен канал – спроти објект на АМСМ 
- Атмосферски води заедно со отворени сливни канали 
- Транзитен вод за дел од проток на ободен канал во КО Варош 
- Индустрикса Зона (Дел од Сточен Пазар) врз основа на ДУП за УАЕ 20, УБ20/3 дел „А“  
- Делници за атмосфер. канализација на поедини улици низ градот--800,оо м   
- и во други  населени места во општината 

 ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 
- Делници за Фекална канализација на поедини улици низ градот- 800,оо  м. 
- Големо Коњари (секундарна улична мрежа) и дел примарна мрежа 1750 м. 
-  и во други  населени места во општината                                                                       

 РЕВИЗИИ НА ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ  
Вкупно:   1.500.000 ден 
 
    II. ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ ЗА АТМОСФЕРСКА И ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА                                                                       
   
     АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА                 

- ул.Карпалак (од Браќа Миладинови до Струшка-450м) 
- Ул.Цане Кузманоски;  
- Зацевување на канал (-отворен канал спроти АМС-150м), 
- Ул. А. Македонски (покрај  станбени згради ,,Д.Н аредникот,) 
- Реконструкција на таложници за зафаќање на сливни површински води и отворени сливни канали                                                     
- Делници за атмосфер. канализација на поедини улици низ градот   
- Атмосферски канализациски делници по паралелни улици и попречни на ул. ТРАЈКО НИКОЛОСКИ       
- Одвод на атмосферски отпадни води за делница по ул,,Бидимаш,, 
- Одвод на атмосферски отпадни води за делница по ул,,Леце Котески,,  
- Индустриска зона ДЕЛ од  УЕ 1.02,.1.04 и 1.05  (Варош-Точила), 
                      
 
             ФЕКАЛНА  КАНАЛИЗАЦИЈА  
- Делници за Фекална канализација на поедини улици низ градот- 800  м. 
- Индивидуални приклучоци кон улична мрежа во н.м. Големо Кољари; 
- Доизградба на: 
- Фекални канализациски систем со индивидуални приклчоци за Големо Коњари 
- Пречистителна станица, препумпна станица и секундарна мрежа за приклучоци  на  локален канализациски 
систем за М. Коњари           
- Фекални канализациски делници по паралелни улици и попречни на ул. ТРАЈКО НИКОЛОСКИ       
- Индустриска зона ДЕЛ од  УЕ 1.02,.1.04 и 1.05 (Варош-Точила)-дел 
- Дел од фекална канализација за СОУ „Гимназија Мирче Ацев“ 
- Големо Коњари (секундарна улична мрежа) и дел примарна мрежа 1750 м. 
 Вкупно 12.000.000.оо ден 
 
                                                                                    Се вкупно JIO   =     13.500.000 ден  
JK0 -  ЈАВНА ЧИСТОТА – КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 
-Капитални субвенции за јавен превоз-Набавка на возило за смет 
 Вкупно ЈКО = 6.825.000 ден 
 
JL0   ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ – КАПИТАЛНИ РАСХОДИ  

1. Изградба на потпорни зидови 
2. Изградба на пристапни рампи 

                  Се вкупно   JLO =  5.250.000 ден 
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JМ0 -  ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО – КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 
1. Изградба на парковски и зелени површини на територијата на општина Прилеп 

Вкупно = 2.000.000 ден 
JN0 -  УРБАНА ОПРЕМА     

- Набавка на урбана опрема  
                                  Вкупно JN0   =      5.000.000 ден 
JP0 -  ЈАВЕН ПРЕВОЗ – КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 

1. Капитални субвенции за набавка на нови автобуси за градски превоз 
Вкупно JP0     15.000.000 ден 
LA0 - СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ) 

- Затворање на деловни простори (Б1) со елементи за формирање на функционална целина во 
спортски објект 

- Реконструкција на детски игралишта   
Вкупно LA0   =      7.000.000 ден 
  
LAА  - ИЗГРАДБА НА БАЗЕН ВО НАСЕЛБА ТОЧИЛА 
                        Развојна програма  
Вкупно LAA    =     50.000.000 ден 
 
VAA - ИЗГРАДБА НА ДЕТСКА ГРАДИНКА 
           Развојна програма 
Вкупно VAA   =      45.000.000 ден 
 
 
RА0 - ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

- Набавка на мерни станици  
Вкупно RA0  =       1.000.000 ден 
 
R10 - ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

- Субвенции за заштита на животна средина  
Вкупно R10  =       6.000.000 ден 
 
6. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА  ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ И НЕГОВА  РАСПРЕДЕЛБА 
 Трошоците  за уредување на градежно земјиште, се утврдува согласно со реалните трошоци направени 
за соодветниот степен на уреденост на градежното земјиште со објекти на комунална инфраструктура. Висината 
на трошоците се пресметуваат по м2 на нова корисна површина што ќе се гради и претставува збир на нето 
површините на подовите на сите простории на објектот, согласно заверениот основен проект и анекс на 
основниот проект, помножен со коефициентот дефиниран во Правилникот за степенот на уредувањето на 
градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на 
трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (Сл.весник 93/2011, 65/12, 98/12, 113/33, 
96/14, 107/14, 115/14, 36/14 и 193/2016). 
Степенот на уреденост на градежно земјиште и висинта на трошоците даден е во следната табела 

 Индиви- 
дуално 
становање       
(евра/м2) 

Колек- 
тивно 
становање        
(евра/м2) 

деловни,  
јавни    
 и  други 
објекти        
(евра/м2) 

производство дистрибуција и сервиси    
(класа на намена Г), угостителски, 
туристички,   хотелски комплекси и 
одморалишта (класа на намена А4)    
(евра/м2) 

- повисок степен 30 40 60 100 

- основен степен 26 35 40 100 

- понизок степе 15 20 30 100 

  
 Во индустриските зони во градот, надоместокот за уредување на градежното земјиште се пресметува на 
максималната нето развиена површина за градба прикажана во табеларниот преглед од соодветниот ДУП за 
бараната парцела. 
  За линиски инфраструктурни објекти,  се плаќа надоместок во зависност од должината која е прикажана 
во проектот и геодетскиот елаборат и тоа:   
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 За  должина:     до 1 км - 50 евра,            од 1 км до 10 км – 100 евра,                над 10 км – 150 евра.  
 Надоместоците изразени во евра се пресметуваат во денарска противвредност, по среден курс на 
Народна банка на Република Македонија на денот на изготвување на пресметката. 
 Не се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште за објекти што ќе ги гради Општина Прилеп - 
Локална самоуправа и објекти ослободени со Одлука на Советот на Општина Прилеп. 
 Јавните претпријатија кои вршат комунални дејности на подрачјето на Општина Прилеп, плаќаат за 
уредувањето на градежното земјиште во висина од 30% од вредноста на објектите од комуналната 
инфраструктура што се градат, а се од нивна надлежност. 
 По иницијатива на  жителите на градот и населените места, а во услови кога истите се заинтересирани со 
месен самопридонес да учествуваат во уредувањето на градежното земјиште, населението ќе учествува со 50% 
од вредноста на комуналните објекти и инсталации. 
 Меѓусебните права и обврски за уредувањето на градежното земјиште врз основа на документ за 
сопственост, извод од план и основен проект заверен од Општина Прилеп, се уредуваат со Договор склучен 
помеѓу инвеститорот и Градоначалникот на Општината. 
 До колку вкупниот пресметан просечен надоместок за конкретната локација не ги покрива трошоците за 
уредување на истата, надоместокот ќе се плаќа по стварно направените трошоци,  по посебен трошковник, за 
уредувањето на локацијата и на соодветниот дел од пошироката локација што ќе се регулира со Анекс кон 
договорот за уредување на градежното земјиште. 
 Доколку постои водоводна и/или канализациона мрежа под објектот или на растојание од еден метар 
од надворешниот ѕид на објектот за кој се бара одобрение  за градење, инвеститорот е должен да изврши 
реконструкција (изместување) на водоводната и/или канализациона мрежа на негова сметка, по претходно 
добиени хидротехнички услови од давателот на услугата. 
 Без добиена потврда од надлежниот субјект дека се целосно измирени обврските за надоместок за 
уредување на градежното земјиште, инвеститорот не може да добие дозвола за употреба на објектот и 
приклучоци на комуналната инфраструктура. 
Стимулативна регулатива за плаќање надоместок за уредување на градежно земјиште 
-Инвеститорот има право да поднесе барање за плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште 
на рати со утврдена динамика на плаќање на следниот начин: 
 -инвеститорот е должен да уплати 50%(педесет проценти) од утврдениот износ во договорот, за 
надомест за уредување на градежно земјиште на денот на потпишување на договорот. Останатите 50%(педесет 
проценти) инвеститорот може да ги исплати на шест (6) рати . 
6.1 Распоред на надоместокот за уредување на градежно земјиште 
  Во зависност од опременоста и опремувањето на градежното земјиште процентуалното учество на 
инфрастуктурните објекти и инсталации во уредувањето на градежното земјиште изнесува: 
-  Објекти и инсталации од заедничко инвестирање 30 % 
-  Објекти и инсталации од индивидуално инвестирање 70 %, од кои за:  
     фекална канализација 15 %,       атмосферска канализација 20 %,            водовод 7 %,          
     улично осветлување 10 %,              коловоз асфалт 37 %,                          тротоари 11 %. 
 Сопственикот на градежното земјиште мора да обезбеди согласност за приклучување на објектот на 
соодветната примарна или секундарна мрежа за индивидуално инвестирање од соодветното комунално 
претпријатие. До колку за постојните комунални инсталации, инвеститорот не добие писмена потврда за 
исправност на истата од соодветното комуналното претпријатие, Општината ќе склучи Договор за регулирање на 
надоместокот за уредување на градежното земјиште, за индивидуално инвестирање на инсталациите. 
6.2  Надоместок за изградба на објекти во село, вон населени места и по ЛУПД 
         Инвеститорите кои ќе градат станбени објекти во урбаното подрачје на населените места во 
Општина Прилеп,  ќе плаќаат надоместок за уредувањето на градежното земјиште во висина од 10 % од 
надоместокот од  Основниот степен во градот. 
 За останатите намени на објекти, ќе се плаќа 30 % од Основниот степен во градот, освен за производство 
дистрибуција и сервиси (класа на намена Г), угостителски, туристички,хотелски комплекси и одморалишта (класа 
на намена А4). 
  Доколку до градежната парцела има поставено инфраструктура, инвеститорот ќе плати надоместок во 
износ од Основниот степен во градот, према процентот даден во точка 6.1. од оваа Програма. 
                 Инвеститорите кои ќе градат во урбаното подрачје согласно на Урбанистичкиот план вон 
населени места или Локална урбанистичка планска документација во Општина Прилеп,  ќе плаќаат  надоместок 
за заедничкото инвестирање во износ од  30 % од  Основниот степен во градот, освен за производство 
дистрибуција и сервиси (класа на намена Г), угостителски, туристички, хотелски комплекси и одморалишта (класа 
на намена А4. 
  Доколку до градежната парцела има поставено инфраструктура, инвеститорот ќе плати надоместок во 
износ од Основниот степен во градот, према процентот даден во точка 6.1. од оваа Програма. 
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 Овие инвеститори сами си го уредуваат градежното земјиште на потесната локација и си обезбедуваат 
приклучок на комуналните инсталации. 
7. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА      
ИНФРАСТРУКТУРАТА 
Во случај кога градежното земјиште е уредено со изградена основна инфраструктурна мрежа, а во локалитетот 
каде се наоѓа градежната парцела нема или не е целосно изградена секундарната инфраструктура, а 
сопственикот на земјиштето инсистира сам со свои средства да ја гради истата согласно заверена техничка 
документација за градење, должен е на Локалната самоуправа за изградената основна мрежа, да и надокнади 
трошок во висина од 30 % од надоместокот за уредување на градежното земјиште утврден со Програмата и да 
овозможи на идните сопственици на земјиштето приклучување на инфраструктурните мрежи без да му платат 
надоместок.  
 Инфраструктурната мрежа што ќе ја гради сам треба да биде технички примена од соодветното 
комунално претпријатие и истата да ја предаде на локалната самоуправа без надоместок. 
 За изграден објект или комунална инфраструктура, која технички  е примена и со неа стопанисува 
соодветно надлежно претпријатие, по барање на инвеститорот ќе му биде одбиен процент од индивидуалното 
задолжение за користење на тој објект или инсталација.   
 Оваа изградена инфраструктурна мрежа мора да биде предадена на локалната самоуправа без 
надоместок, да се овозможи приклучување на нови идни корисници на земјиштето, а новите корисници на 
земјиштето да и надоместат на локалната самоуправа целосен надоместок за уредување на градежното 
земјиште. 
 Водоснабдителен или канализационен систем изграден со средства на граѓани, домашни и странски 
донатори или други корисници, со договор се отстапува на управување на давателот на услугата и претставува 
целина на единствениот водоснабдителен или канализационен систем. 
8. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на Општина Прилеп. 
2. Програмата влегува во сила осмиот  ден од денот на објавувањето во ,,Сл.Гласник на Општина Прилеп,,.   
 
                              Број 09-4376/10                                                                                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 

26.12.2019 година                                                           На советот на Општина Прилеп 
                                  П р и л е п                                              м-р  Миле Талевски 
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Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 
4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на 
Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 7,БЛОК 7.1, ОПШТИНА 
ПРИЛЕП ПЛАНСКИ ПЕРИОД ОД 2017-2022 

ГОДИНА 
 

1. Одлуката за донесување на 
детален урбанистички план за четврт 7, блок 
7.1, Општина Прилеп плански период од 
2017-2022 година, се објавува во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08-4378/10 ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2019година на Општина Прилеп 

П р и л е п Илија Јованоски 
 
 
Врз основа на член 39, став 1 од 

Законот за просторно и урбанистичко 
планирање, планирање (Сл.Весник на РМ 
бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16,163/16,64/18 
и 168/18), член 22 став 1, точка 1 и член 36 
став 1 точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на РМ 5/02) и 
член 14, став 1, точка 1 и член 26 став 1 точка 
46 од Статутот на општина Прилеп (Службен 
гласник на општина Прилеп 6/03), Советот на 
Општина Прилеп на седницата одржана на 
ден 26.12.2019 година донесе : 

 
                     О Д Л У К А 

за донесување на ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 7,БЛОК 7.1, ОПШТИНА 

ПРИЛЕП плански период 2017-2022 
 

Член 1 
               Се донесува Детален 

Урбанистички план за четврт 7,блок 7.1 КО 
Прилеп, Општина Прилеп, плански период 
2017-2022,изработен од Јавно претпријатие 
за просторни и урбанистички планови (ЈП за 
ПУП)-Прилеп со технички број 052/17 од 
Септември 2019година ,  како што е означено 
во графичките прилози кои се составен дел 
на оваа Одлука, ( во натамошниот текст: 
Планот). 

 Планскиот опфат кој е 
предмет на изработка на деталниот 

урбанистички план е дефиниран со следните 
граници: 

- Северната и северо-западната 
граница се движи по должина на осовината 
на сервисната улица, ул. “Новопланирана 
201” со ознака Ср9 во должина од 499,29м',  

- на исток оди по осовината на 
сервисната улица "Новопланирана 202" со 
ознака Ср9 во должина од 287,27м',  

- во јужен правец по осовината 
на собирната улица "Самоилова", со ознака 
С3, во должина од 635,26 која е и почетна 
точка на границата на опфатот формирајќи 
затворен полигон со површината на 
планскиот опфат 110821,501 м2, односно 
11,08ха. 

Член 2 
 
`Планот од член 1 на оваа Одлука ги 

содржи следните прилози: 
- Годишна програма за 

изработка на урбанистички планови на 
територијата на општина Прилеп за 2016 
година, број 25-253/4 од 29.01.2016 година 

- Годишна програма за измена 
и дополнување на програмата за изработка 
на урбанистички планови на територијата на 
општина Прилеп за 2016 година, број 25-
1689/15 од 19.08.2016 година 

- Годишна програма за измена 
и дополнување на програмата за изработка 
на урбанистички планови на територијата на 
општина Прилеп за 2016 година, број 25-
903/19 од 22.04.2016 година 

- Годишна програма за 
изработка на урбанистички планови на 
територијата на општина Прилеп за 2017, 
број 35-180/5 од 27.01.2017 година 

- Годишна програма за 
изработка на урбанистички планови на 
територијата на општина Прилеп за 2018 
година, бр.35-2649/22 од 26.12.2017 година 

- Годишна програма за измена 
и дополнување на програмата за изработка 
на урбанистички планови на територијата на 
општина Прилеп за 2018, број 09-292/14 од 
29.01.2018 година, број 09-793/27 од 
27.02.2018 година, број 09-1667/14 од 
04.05..2018 година, број 09-1997/32 од 
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23.05.2018 година и број 09-3151/17од 
30.08.2018 година 

- Годишна програма за изработка на 
урабнистички планови на територијата на 
општина Прилеп за 2019 година, број 09-
531/25 од 07.02.2019 година 

- Решение за формирање на Комисија за 
урбанизам на општина Прилеп, број 08-2396/1 
од 30.10.2015 година 

- Планска програма за изработка на Детален 
урбанистички план во четврт 7, блок 7.1 
општина Прилеп, изработена од општината 
бр.09-1105/1 од 17.05.2017 година, потпишана 
од Комисијата и Градоначалник 

- Предлог за одобрување на планска програма 
за изработка на Детален урбанистички план во 
четврт 7, блок 7.1, општина Прилеп, од 
Комисија за урбанизам на општина Прилеп со 
број 09-1105/2 од 17.05.2017 година. 

- Решение од градоначалник за одобрување на 
Планска програма за изработка на Детален 
урбанистички план во четврт 7, блок 7.1, 
општина Прилеп со број 03-1017/3 од 
17.05.2017 година. 

- Потврда за заверка на планска програма број 
09-1105/3 од 18.05.2017 година. 

- Одлука за неспроведување на стратегиска 
оцена за влијанието врз животната средина, 
број 08-2002/1 02.11.2017 година. 

- Известување за прифаќање на одлуката за 
неспроведување на стратегиската оцена за 
влијание врз животната средина , од 
Министерство за животна средина и просторно 
планирање, број УП1-15-1520/2017 од 
21.11.2017 година 

- Предлог Детален урбанистички план во четврт 
7, блок 7.1, општина Прилеп, со површина на 
опфат (6.51 ха), изработен од дооел „Перкан 
Проект“ Прилеп, со технички број052/17 од 
октомври 2017 година 

- Извештај од стручно мислење, од Комисија за 
урбанизам на општина Прилеп со број 09-
1151/5 од 04.07.2017 година. 

- Одлука за организирање јавна презентација и 
јавна анкета со број 08-1312/1 од 05.07.2017 
година 

- Соопштение за организирање на јавна анкета и 
јавна презентација со број 03-1312/2 од 
05.07.2017 година 

- Решение за формирње Комисија за 
изготвување извештај од јавна презентација и 
јавна анкета, број 08-1312/3 од 05.07.2017 
година 

- Известување до супбејти од член 32 за 
одржување на јавна анкета и јавна 
презентација, број 09-1151/7 од 07.07.2017 
година 

- Записник од спроведена јавна анкета и јавна 
презентација, број 09-1151/8 од 25.05.2017 
година 

- Извештај од прифатени и неприфатени 
забелешки од спроведена јавна анкета и 
јавна презентација број 09-1151/8 од 
31.07.2017 година 

- Мислење од ЕВН Електродистибуција 
ДООЕЛ Скопје-Кец Прилеп бр.11-98/2 од 
31.01.2018 година 

- Мислење од Македонски телеком, 
број 239874/1 од 20.07.2017 година 

- Мислење од Министерство за култура, 
Управа за заштита на културно наследство, 
број 17-2074/4 од 12.07.2017 година 

- Мислење од Дирекција за заштита и 
спасување ПО Прилеп, број 09-116/2 од 
21.08.2017 година 

- Известување бр.09-1151/3 од 
20.11.2018 година од Комисијата дека е 
постапено по забелешките и постапката за 
донесување на ДУП за четврт 7, блок 7.1 
може да продолжи 

- Заклучок од Комисијата за 
изготвување извештај од јавна презентација 
и јавна анкета, бр. 10-2302/22 од 22.07.2019 
година, дека измените во планските 
документи нема да влијаат на Планското 
решение и нема потреба од повторна Јавна 
презентација и Јавна анкета на Конечниот 
ДУП 

- Конечен Предло – Детален 
урбанистички план за четврт 7, блок 7.1 
Општина Прилеп, со плански перод 2017-
2022, со површина на опфат (6.51 ха) 
изработен од Јавно претпријатие за 
просторни и урбанистички планови (ЈП за 
ПуП)-Прилеп со технички број 052/17 од 
Септември 2019 година. 

- Мислење за утврдена состојба од 
Агенција за катастар на недвижности со број 
0939-10381/8 од 24.10.2019 година 

- Извештај за извршена стручна ревизја 
од дооел Перкан Проект-Прилеп со технички 
број 125/17 од Ноември 2019 година. 
 
СОДРЖИНА 
1. Општ дел 
1.1. Насловна страна 
1.2. Содржина 
1.3. Регистрација од Централен Регистар на 
РМ 
1.4. Лиценца на правното лице 
1.5. Решение за назначување на одговорни 
планери 
1.6. Копии од овластувањата на планерите 
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1.7. Програма за донесување на 
урбанистички планови на територијата на 
Општина Прилеп за 2016г.  

1.8. Прилози на документационата основа, 
податоци и информации од субјектите кои ги 
вршат работите од областа на заштита на 
животната средина, заштита на културното 
наследство, заштитата и спасувањето, 
здравствената заштита, образованието, 
земјоделието, водостопанството, транспортот 
и врските, воздухопловството, безбедноста, 
јавните патишта, како и субјектите надлежни 
за изградба и одржување на сообраќајна, 
водоводна, канализациона, 
електроенергетска, телекомуникациска, 
топловодна и гасоводна инфраструктура  

1.8.1. Потврда за подземни и надземни 
инсталации на дистрибутивната мрежа и 
објекти бр.14-774/2 од 22.05.2017 год, 
издадено од ЕВН Македонија АД Скопје, КЕЦ – 
Прилеп.  

 
2. Документациона основа  
2.1. Текстуален дел          
2.1.1. Географско и геодетско одредување на  

подрачјето на планскиот опфат        
2.1.2. Историјат на планирањето и 

уредувањето на планскиот опфат          
2.1.3. Податоци за природни чинители и 

вредности во планскиот опфат и неговата 
околина       

2.1.3.1. Географска положба         
2.1.3.2. Сеизмика на просторот        
2.1.3.3. Клима            
2.1.4. Податоци за создадени вредности и 

чинители      
2.1.4.1. Културно наследство         
2.1.5. Инвентаризација на земјиштето и 

зеленилото во планскиот опфат, на 
изградениот градежен фонд и на вкупната 
физичка супраструктура    

2.1.5.1. Површина на опфатот - нумерички 
показатели     

2.1.5.2. Нумерички показатели на ниво на 
катастарски парцели    

2.1.5.3. Преглед на објекти по конструктивен 
систем     

2.1.5.4. Преглед на објекти по спратност        
2.1.6. Инвентаризација на постојни 

споменички целини, градби од културно- 
историско значење и културни предели       
2.1.7. Инвентаризација и снимање на 

изградена комунална инфраструктура   
2.1.7.1. Улична мрежа – сообраќај        
2.1.7.2. Хидротехничка инфраструктура        
2.1.7.2.1. Водовод          
2.1.7.2.2. Фекална канализација        

2.1.7.2.3. Атмосферска канализација        
2.1.7.3. Електроенергетска мрежа        
2.1.7.4. Телекомуникациска мрежа – ПТТ        
2.1.8. Анализа на степен на реализација на 

важечкиот урбанистички план   
2.1.9. Анализа на можностите за просторен 

развој      
2.1.10. Други подтоци и информации од 

субјектите од член 32 од Законот за  
просторно и урбанистичко планирање, 

релевантни за постојната состојба на 
подрачјето во планскиот опфат   
 
        
2.2. Графички прилози           
2.2.1. Извод од измена и дополнување на ГУП 

на Прилеп, донесен со одлука бр.25-2888/5 од 
28.12.2015г. 

2.2.2. Извод од важечки ДУП за УЕ 9/2, кварт 
1 и кварт 2, донесен со одлука бр.07-1100 од 
01.06.2006 год. 

2.2.3. Извод од важечки соседен ДУП за УЕ 
9/1, кварт 1 и кварт 2, донесен со одлука бр.07-
237/5 од 15.02.2005 год. 

2.2.4. Ажурирана геодетска подлога    
М=1:1000, лист бр. 4 

2.2.5. Документациона основа 
(инвентаризација на изградениот градежен 
фонд, вкупната физичка супраструктура, на 
земјиштето и зеленилото во планскиот опфат)        
М=1:1000, лист бр. 5  

2.2.6. Документациона основа 
(инвентаризација на изградената комунална 
инфраструктура)      М=1:1000, лист бр. 6  

 
3. Планска документација  
3.1. Текстуален дел           
3.1.1. Вовед            
3.1.2. Географска и геодетска местоположба 

на планскиот опфат    
3.1.3. Текстуални одредби на план од 

повисоко ниво      
3.1.4. Планска програма          
3.1.5. Опис и образложение на планскиот 

концепт на просторниот развој    
3.1.5.1. Систем на групи на класи на намени      
3.1.5.2. Класа на намени         
3.1.5.3. Густина на населеност        
3.1.5.4. Парцелација и регулација        
3.1.5.5. Урбано зеленило и озеленетост        
3.1.6. Планско решение на комунална 

инфраструктура      
3.1.6.1. Планско решение на сообраќајна 

инфраструктура    
3.1.6.2. Хидротехничка инфраструктура        
3.1.6.2.1. Водовод          
3.1.6.2.2. Фекална канализација        
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3.1.6.2.3. Атмосферска канализација       
3.1.6.2.4. Хидрантска мрежа         
3.1.6.3. Електроенергетика         
3.1.6.3.1. Улично осветлување         
3.1.6.4. Телекомуникациска мрежа        
3.1.6.4.1. Мобилна телефонија         
3.1.7. Економско образложение         
3.1.8. Мерки за заштита           
3.1.8.1. Мерки за заштита и спасување       
3.1.8.2. Мерки за заштита и спасување од 

пожар       
3.1.8.2.1. Хидрантска мрежа        
3.1.8.3. Мерки за заштита на животната 

средина      
3.1.8.4. Мерки за заштита на природата       
3.1.8.5. Мерки за заштита на културното 

наследство,конз. основи    
3.1.9. Општи услови за изградба,развој и 

користење на градежното земјиште на планот             
3.1.10.  Други општи услови          
3.1.11. Посебни услови за изградба,развој и 

користење на градежното земјиште на планот   
         
3.2. Нумерички дел           
3.2.1. Нумерички показатели на ниво на 

плански опфат     
3.2.2. Нумерички показатели на ниво на 

градежни парцели     
3.2.3. Билансни показатели   
 
3.3. Графички дел 
3.3.1. План на намена на земјиштето и 

градбите   М=1:1000,лист бр. 1 
3.3.2. Регулационен план   

   М=1:1000,лист бр. 2 
3.3.3. План на површини за градење  

   М=1:1000,лист бр. 3 
3.3.4. Сообраќаен план со нивелациски план 

   М=1:1000,лист бр. 4 
3.3.5. Инфраструктурен план   

   М=1:1000,лист бр. 5 
3.3.6. План на зеленило   

   М=1:1000,лист бр. 6 
3.3.7. Синтезен план    

   М=1:1000,лист бр. 7
    

 
Член 3 

Одлуката за донесување на Детален 
урбанистички план за четврт 7,блок 
7.1,Општина Прилеп, плански период 2017-
2022 изработен од Јавно претпријатие за 
просторни и урбанистички планови (ЈП за ПУП) 
– Прилеп со технички број 052/17 од септември 
2019 година, задолжително се прикачува во 
електронска форма во информацискиот систем 
е-урбанизам. 

 
 
 

Член 4 
Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од 

јавната презентација и јавната анкета, со 
образложение за прифатените и 
неприфатените забелешки, изработен од 
стручна комисија формирана од  
Градоначалникот на Општината. 

 
Член 5 

Планот ќе го спроведува надлежниот орган 
на Општина Прилеп 

 
Член 6 

Донесениот Детален урбанистички план за 
четврт 7, блок 7.1, Општина Прилеп, плански 
период 2017-2022 изработен од Јавно 
претпријатие за просторни и урбанистички 
планови (ЈП за ПУП) – Прилеп со технички број 
052/17 од септември 2019 година , во 
електронска форма се објавува на веб страната 
на Општина Прилеп. 

 
Член 7 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Прилеп“. 

                                                 
Број 09-4376/11 

26.12.2019 година 
П р и л е п 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
на Совет на Општина Прилеп 

м-р Миле Талевски 
 

 
Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен 
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 
и 11/2008) Градоначалникот на Општина 
Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 
 
1.Програмата за работа во областа на 
располагањето со градежно земијште 
сопственост на Република Северна 
Македонија на подрачјето на Општина 
Прилеп, се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
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Број 08-4378/11  ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2019година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 

 
Врз основа на член 95 од Законот за 

градежно земјиште (Сл.весник на РМ број 
15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 
190/16 ), член 36 став 1 точка 3 од Законот за 
локалната самоуправа (“Службен весник на 
РМ” 5/2002) и член 26 став 1 точка 8 од 
Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник 
на Општина Прилеп бр.6/2003 и 4/2005 и 
11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
седница одржана на ден 26.12.2019 година, 
донесе: 

ПРОГРАМА 
ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА 

РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  
СОПСТВЕНОСТ НА    РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 
ПРИЛЕП ЗА 2020 ГОДИНА 

 
Општ дел 
 Согласно со законот за градежно 

земјиште (Сл.весник на РМ број 15/15, 98/15, 
193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 ), 
градежното земјиште е добро од општ интерес 
за Републиката и ужива посебна заштита на 
начин и под услови утврдени со Законот за 
градежно земјиште.  
Работите за располагање со градежното 
земјиште сопственост на Република  Северна 
Македонија согласно со законот за градежно 
земјиште, Општина Прилеп ги врши согласно 
изготвена и донесена Програма за работа во 
областа на располагање со градежното 
земјиште сопственост на Република Северна 
Македонија. 
Градежно земјиште е земјште кое е планирано 
со урбанистички план, урбанистичка планска 
документација или проект за инфраструктура. 
              Градежното земјиште во смисла на овој 
закон е  изградено и неизградено, планирано 
со актите предвидени со Законот за 
просторното и урбанистичко планирање. 
Изградено градежно земјиште е земјиште на 
кое е изграден објект од траен карактер кој е 
запишан во јавните книги за запишување на 
правата на недвижностите и земјиштето што 
служи за редовна употреба на објектот 
опфатено со границите на градежната парцела.  
 Градежна парцела е дел од градежно 
земјиште чиишто граници се утврдени со 
урбанистички план, урбанистичко планска 
документација или проект за инфраструктура 
предвидени со Законот за просторно и 

урбанистичко планирање. Градежната парцела 
може да се состои од една или повеќе 
катастарски парцели или делови на 
катастарски парцели.  
Уредено градежно земјиште е земјиште на кое 
се изградени објекти на комунална 
инфраструктура, заради обезбедување на 
непречен пристап до градежната парцела на 
јавен пат, објекти на водоводна, фекална и 
атмосферска канализација и друга инсталација, 
со приклучоци до градежната парцела. 
Објект од траен карактер е објект кој е 
запишан во јавните книги за запишување на 
правата на недвижностите. 
Времен објект е монтажно - демонтажен или 
типски објект кој се поставува на градежно 
неизградено земјиште заради привремена 
употреба на просторот до реализацијата на 
урбанистичкиот план за градежното земјиште 
на кое е поставен времениот објект.  
 Инфраструктурен објект е објект од 
областа на сообраќајот (копнен, воден и 
воздушен сообраќај) подземна или надземна 
инсталации (вод) и електронски 
комуникациски мрежи и средства со сите 
нивни придружни инсталации предвидени со 
проект за инфраструктура.  
                   Право на градежното земјиште 
сопственост на Република Македонија 
Сопственоста на градежното земјиште создава 
права и обврски и служи за доброто на 
сопственикот и на заедницата.  
Сопственоста на градежното земјиште ја 
опфаќа неговата површина и се она што со него 
е трајно поврзано, а се наоѓа на  површината 
или под неа, ако со законот за градежно 
земјиште или друг закон поинаку не е 
определено. 
Градежното земјиште во сопственост на 
Република Северна Македонија, Општината 
може да го отуѓи, да го даде под долготраен 
закуп, под краткотраен закуп, да го разменува, 
да основа право на стварна службеност, да 
спроведе постапка за концесија и јавно 
приватно партнерство по претходна согласност 
на Владата на Република Северна Македонија 
и на него да се востановат други стварни права, 
како и да спроведува постапки за стекнување 
на право на сопственост пренесено од 
поранешен сопственик на начин и под услови 
утврдени со Законот за градежно земјиште. 
                         Начин и постапка за управување 
со градежното земјиште 
Градежното земјиште сопственост на 
Република Северна Македонија може да се 
отуѓи и да се дава под долготраен закуп и 
краткотраен закуп со јавно наддавање и со 
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непосредна спогодба доколку со урбанистички 
план или урбанистичко планска документација 
на градежната парцела не се предвидува 
изградба на градби од јавен интерес утврден 
со закон. 
На градежното земјиште сопственост на 
Република Северна Македонија може да се 
заснова право на стварна службеност со 
непосредна спогодба во согласност со законот 
за градежно земјиште и законот за сопственост 
и други стварни права. 
Градежното земјиште сопственост на 
Република Северна Македонија на кое е 
предвидено изградба на објекти од јавен 
интерес од локално значење утврдени со закон 
може да се разменува со градежно земјиште 
во сопственост на физички и правни лица. 
Потребата за размена на земјиштето за 
изградба на објекти од јавен интерес од 
локално значење утврдени со закон го 
утврдува советот на општината. Барањето за 
согласност до Владата на Република Северна 
Македонија се доставува заедно со одлуката 
од советот, предлог на спогодбата за размена и 
добиено позитивно мислење од Државното 
правобранителство. 
Градежното земјиште сопственост на 
Република Северна Македонија наменето за 
изградба на инфраструктурни градби утврдени 
со законот за градење се дава под долготраен 
закуп, се заснова право на службеност или се 
дава право на трајно користење на истото врз 
основа на проект за инфраструктура. 
На градежното земјиште во заштитен појас на 
патиштата можат да се поставуваат подземни 
инфраструктурни градби со засновање на 
право на стварна службеност согласно со 
законот за градежно земјиште врз основа на 
проект за инфраструктура и на истото може да 
се постават и други подземни инфраструктурни 
објекти. 
Врз основа на правото на трајно користење на 
градежното земјиште сопственост на 
Република Северна Македонија, Општината 
може да спроведе постапка за концесија или 
јавно приватно партнерство по претходна 
согласност на Владата на Република Северна 
Македонија. 
На градежното изградено земјиште може да се 
постави урбана опрема под услови и начин 
утврдени со законот за градење и законот за 
локална самоуправа. 
                              Комисија за спроведување 
постапка за јавно наддавање 
Постапката за јавно наддавање ја спроведува 
комисијата за спроведување на постапки за 

јавно наддавање формирана од 
Градоначалникот на Општина Прилеп. 
Предмет на оттуѓување и давање под 
долготраен и краткотраен закуп на градежно 
земјиште со непосредна спогодба 
Предмет на оттуѓување на градежно 
земјиште со непосредна спогодба е 
градежно земјиште за: 
- Оформување на градежна парцела 
предвидена со урбанистички план или 
урбанистичко планска документација. 
- На сопствениците на објекти или 
посебни делови од објекти запишани во 
јавната книга на недвижности кои не 
поседуваат акт за доделување на правото на 
користење на градежното земјиште. 
- На сопствениците на објекти или 
посебни делови од објекти запишани во 
јавната книга на недвижности на градежно 
земјиште на кое имаат засновано долготраен 
закуп. 
- На сопствениците на објекти или 
посебни делови од објекти за кое е донесено 
решение за утврдување на правен статус 
согласно со законот за постапување со 
бесправно изградени објекти или законот за 
заклучување на стечајни постапки отворени 
согласно со законот за присилно порамнување, 
стечај и ликвидација и законот за стечај врз 
основа на кое се запишани во јавната книга на 
недвижности. 
Со непосредна спогодба градежното земјиште 
сопственост на Република Северна  
Македонија може да се даде под долготраен 
закуп за изградба на објекти од јавен интерес 
утврден со закон по претходна одлука на Влада 
на Република Сееверна Македонија. 
Градежното земјиште сопственост на 
Република Северна Македонија може да се 
даде под краткотраен закуп за изградба со 
непосредна спогодба заради организирање на 
градилиште врз основа на проект за 
подготвителни работи согласно со законот за 
градење. 
                                                               
    Стварна службеност 
Засновање на право на стварна службеност на 
градежно земјиште сопственост на Република 
Северна Македонија се врши по поднесено 
барање од лицето кое е носител на правото на 
градење на објект од јавен интерес утврден со 
закон 
                 Посебен случај на стакнување на 
право на сопственост на градежно 
земјиште 
На лицето кое користи градежно земјиште 
пренесено од поранешен сопственик како и на 
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неговите наследници му се признава правото 
на сопственост ако истото го користи врз 
основа на договор за купопродажба склучен со 
поранешен сопственик, повеќе од 20 години од 
денот на склучување на договорот. 
                  Предмет на оттуѓување на 
градежно земјиште со јавно наддавање
   
 Со оваа Програма се предвидува 
оттуѓување на градежно земјиште во 
сопственост на Република Северна Македонија 
да бидат градежни парцели кои се наоѓаат во 
опфатот на следните детални урбанистички 
планови: 
1. ДУП за УАЕ 13, УБ 13.01, плански 
опфат „А„ Прилеп, донесен со одлука бр. 07-
466/7 од 22.02.2012г. 
2. ДУП за Четврт 10, Блок 10.3 донесен 
со одлука бр. 09-1697/25 од 22.05.2019г. 
3. ДУП за Четврт 2, Блок 2.3 донесен со 
одлука бр. 09-3186/65 од 10.09.2019г. 
4. ДУП за Четврт 3, Блок 3.13 за плански 
период 2019-2024. 
                                             
Основи за изработка на Програмата 
- Законски основ 
Закон за градежно земјиште (Сл.весник на РМ 
број 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 
и 190/16,); 
Статут на Општина Прилеп, член 14 од  
Службен Гласник бр. 6/2003 , 4/2005 и 10/2008; 
- Основни плански документи: 
1. ДУП за УАЕ 13, УБ 13.01, плански 
опфат „А„ Прилеп, донесен со одлука бр. 07-                   
466/7 од 22.02.2012г. 
2. ДУП за Четврт 10, Блок 10.3 донесен 
со одлука бр. 09-1697/25 од 22.05.2019г. 
3. ДУП за Четврт 2, Блок 2.3 донесен со 
одлука бр. 09-3186/65 од 10.09.2019г. 
4. ДУП за Четврт 3, Блок 3.13 за плански 
период 2019-2024. 
                                                     
           Цели на Програмата 
Цел на програмата е овозможување на услови 
за социо-економски развој на општината, 
преку обезбедување просторни услови за 
развој. 
Заинтересираните правни и физички лица, 
преку реализација на донесените 
урбанистички планови може да ги остварат 
своите права врз градежното земјиште, 
согласно со законот за градежно земјиште и 
оваа програма со што ќе придонесат за 
развојот на општината на начин што ќе 
обезбедат вработување на невработени лица, 
а со тоа и обезбедување на подобри услови за 

живеење од една страна и давање на можност 
за користење на расположивите ресурси. 
                                               
Динамика на реализација на Програмата 
Програмата за 2020г. се планира да се 
реализира во два дела.  Првиот дел би го 
опфатил првата половина од 2020г., во кој 
период  би се ставиле за отуѓување по пат на 
јавно наддавање  парцелите за кои е 
комплетирана документацијата за пуштање на 
Објавата, а вториот дел останатите парцели за 
кои ке се комлетира документацијата 
постепено, и кои што ќе можат да се  
комлетираат после донесувањето на плановите 
кои се во тек на донесување. Програмата ќе се 
дополнува и по усвојувањето на други 
урбанистички планови и урбанистичко-плански 
документации, кои се во постапка на 
донесување 
         Проценка на финансиските приливи по 
основ на реализација на Програмата 
Висината на цената на градежното земјиште 
сопственост на Република Северна Македонија 
и висината на посебните трошоци за 
спроведување на постапките за оттуѓување, 
давање под закуп и засновање на право на 
стварна службеностсе пропишани со Уредба за 
висината на цената на градежното земјиште 
сопственост на Република Македонија и 
висината на посебните трошоци за 
спроведување на постапките за отуѓување, 
давање под закуп и за засновањето на право 
на стварна службеност (Службен весник на РМ 
број 163/16, 190/17 и 201/18). 
Размената се врши врз основа на пазарна цена 
на градежното земјиште во зависност од 
зоната, местоположбата и степенот на 
уреденоста на градежното земјиште кое се 
разменува, согласно со методологијата за 
проценка на недвижен имот. 
Финансискиот прилив по основ на располагање 
со градежно земјиште по пат на непосредна 
спогодба не може да се предвиди, бидејќи 
истиот е условен од тоа колку ќе има интерес 
од правни и физички лица да го остварат тоа 
право. 
Се очекува прилив на средства од постапки на 
оттуѓување на градежно земјиште со јавно 
наддавање: 
- од продажба на парцели за лесна и 
незагадувачка индустрија (Г) 
- од продажба на парцели за 
колективно  домување (А) 
-             од продажба на парцели за 
индивидуално домување (А1) 
-             од продажба на парцели за деловни 
намени (Б), 
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 и други слободни парцели, согласно 
наменските зони ( и компатибилноста на 
истите), во донесените важечки урбанистички 
планови и урбанистичко плански 
документации. 
                Проценка на финансиските средства 
потребни за реализација на Програмата 
Финансиските средства потребни за 
реализација на програмата се состојат од 
проценети средства потребни за огласување на 
градежните локации, што ќе бидат предмет на 
отуѓување, односно давање под закуп на 
градежното земјиште, без нивно рекламирање 
кои што ќе изнесуваат 250.000,00ден. 

Преодни и завршни одредби 
- Програмата ја усвојува Советот на 
Општината. 
- Програмата може да се изменува и 
дополнува на начин и постапка, иста по која и 
се донесува. 
- За спроведувањето на оваа Програма 
надлежен е Градоначалникот на Општина 
Прилеп. 
- Програмата влегува во сила со денот 
на објавувањето во Службениот гласник на 
Општината. 
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ДУП за УАЕ13.01-дел, плански опфат А, донесен со одлука бр. 07-466/7 од 22.02.2012г. 

1 2449 А2 
Колективно 
домување 15401/2 1248,00 

13728,0
0 51% 5,61 / П+9+Пк 

1380,
0 

3379620,
00 

ДУП за Четврт 10, Блок 10.3 донесен со одлука бр. 09-1697/25 од 22.05.2019г. 

10.3.31 26573 Г2 

Лесна и 
незагадувачк
а 
индустрија 

23853/1 18601 
37202,0
0 

70% 1,40 15,0 Со АУП 153,4 
4076298,
00 

10.3.32 2270 Г2 

Лесна и 
незагадувачк
а 
индустрија 

23583/1 1004 2008,00 44.23% 0.88 12,0 П+1 153,4 
348.218,0
0 

10.3.33 18209 Г2 

Лесна и 
незагадувачк
а 
индустрија 

23583/1 12746 
25493,0
0 

70% 1,40 15,0 Со АУП 153,4 
2793261,
00 

10.3.34 22622 Г2 

Лесна и 
незагадувачк
а 
индустрија 

23583/1 15835 
31670.0
0 

70% 1.40 15.0 Со АУП 153,4 
3470215.
00 

10.3.35 23185 Г2 

Лесна и 
незагадувачк
а 
индустрија 

23583/1 16230 
32459.0
0 

70% 1.40 15.0 Со АУП 183.4 
4252129.
00 

ДУП за Четврт 2, Блок 2.3 донесен со одлука бр. 09-3186/65 од 10.09.2019г. 

2.3.03 2435 А2 
Колективно 
домување 5857 1242 8692.00 51% 3.57 21.0 П+5+Пк 

1300.
0 

3165500.
00 

ДУП за Четврт 3, Блок 3.13 за плански период 2019-2024 

3.13.048 
521.9
9 А2 

Колективно 
домување 13643 288.07 1440.35 55.19% 2.76 12.5 П+3+Пк 

1300.
0 

678587.0
0 
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  Број 09-4376/12                                                                                                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2019 година                                                                                                               на Советот на Општина Прилеп 
      ПРИЛЕП                                                                                                                                         м-р Миле Талевски 

 
Врз основа на член  50 став 1 точка 3 

од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник 
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА 
ЈКП „ПАЗАРИ“ -ПРИЛЕП ЗА 2020 година 

 
 

1. Одлуката за усвојување на Финансискиот план 
на ЈКП „Пазари“ - Прилеп, за 2020 година, се 
објавува во “Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 
 

 
Број 08-4378/12  ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2019 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 5/2002), 
член 11 став 1 точка 8 од Законот за јавни 
претпријатија ("Службен весник на РМ" 
бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 
138/14, 25/15, 61/15И 39/16)и член 26 став 1 
точка 30 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 
6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот на Општина 
Прилеп на седницата, одржана на 26.12.2019,  
донесе: 

О Д Л У К А 
за усвојување на Финансискиот план на ЈКП 

Пазари Прилеп, за 2020 година 
 

член 1 
 Се усвојува Финансискиот план на ЈКП 
Пазари Прилеп, за 2020 година, бр.01-119/1 од 
07.12.2019 година. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈКП Пазари 

Прилеп, Градоначалникот и архивата на 
Општина Прилеп. 
 

 
 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 
на Општина Прилеп’’. 
 
 

Број 09-4376/13 
26.12.2019 година 

П р и л е п 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
на Совет на Општина Прилеп 

м-р Миле Талевски 
 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник 
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА 
ЈКП „ПАЗАРИ“-ПРИЛЕП ЗА 2020 ГОДИНА 

 
 
1.Одлуката за усвојување на Програмата за 
работа на ЈКП „Пазари“ - Прилеп, за 2020 
година, се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 

 
Број 08-4378/13  ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2019 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 од Законот 
за јавни претпријатија ("Службен весник на 
РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 
22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 
41/2014, 138/14, 25/15, 61/15И 39/16) и член 26 
став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 
6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот на Општина 
Прилеп на седницата одржана на 26.12.2019 
година, донесе:  
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Програмата за работа на ЈКП 

Пазари Прилеп, за 2020 година 
 

           
Вкупн
о 

22163828
.00 
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член 1 
 Се усвојува Програмата за работа на 
ЈКП Пазари Прилеп, за 2020 година, бр.01-
187/1 од 07.12.2019 година. 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈКП Пазари 

Прилеп, Градоначалникот и архивата на 
Општина Прилеп. 
 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 
на Општина Прилеп’’. 
 
 

Број 09-4376/14 
26.12.2019 година 

П р и л е п 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
на Совет на Општина Прилеп 

м-р Миле Талевски 
 
 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник 
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА  ОДЛУКАТА ЗА 

УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМТА ЗА 
СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТРОШОЦИ ОД 

РАБОТЕЊЕТО НА ЈКП „ПАЗАРИ“-ПРИЛЕП ЗА 
2020 ГОДИНА 

 
 

1.Одлуката за усвојување на Програмата за 
субвенционирање на трошоци од работењето 
на ЈКП „Пазари“ – Прилеп, за 2020 година, се 
објавува во “Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 
 
  Број 08-4378/14  ГРАДОНАЧАЛНИК 

 26.12.2019 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот 
за локалната самоуправа ("Службен весник на 
РМ" бр. 5/2002), член 11 од Законот за јавни 
претпријатија ("Службен весник на РМ" 
бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 
138/14, 25/15, 61/15И 39/16) и член 26 став 1 
точка 32 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 
6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот на Општина 
Прилеп на седницата одржана на 26.12.2019 
година, донесе: 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Програмата за 

субвенционирање на трошоци од работењето 
на ЈКП Пазари- Прилеп, за 2020 година 

член 1 
Се усвојува Програмата за субвенционирање на 
трошоци од работењето на ЈКП Пазари- 
Прилеп, за 2020 година, бр.01-188/1 од 
07.12.2019 година. 

 
член 2 

Одлуката да се достави до ЈКП Пазари- Прилеп, 
Градоначалникот и архивата на Општина 
Прилеп. 
 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 
на Општина Прилеп’’. 

 
Број 09-4376/15 

26.12.2019 година 
П р и л е п 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
на Совет на Општина Прилеп 

м-р Миле Талевски 
 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник 
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА 
ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА „КИРО КРСТЕСКИ-

ПЛАТНИК“ ЗА 2020 ГОДИНА 
 

 
1.Одлуката за усвојување на Финансискиот 
план на ЈОУ Дом за стари лица “Киро Крстески-
Платник“ за 2020 година, се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08-4378/15  ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2019 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 

од Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 5/2002),  
а во врска со член 101 став 1 алинеа 5 од 
Законот за социјалната заштита („Службен 
весник на Република Македонија" број 
79/09,број 36/11, број 51/11, број 166/12, број 
15/13, број 79/13, број 164/13, број 187/13, број 
38/14, број 44/14, 116/14, број 180/14, број 
33/15,број 72/15,број 104/15, број 150/15,број 
51/10) и член 26 став 1 точка 46(“Службен 
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гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 
4/2005и 11/2008), Советот на Општина Прилеп 
на седницата, одржана на 26.12.2019,  донесе: 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Финансискиот план на ЈОУ 

Дом за стари лица ,,Киро Крстески Платник’’-
Прилеп, за 2020 година 

 
член 1 

 Се усвојува Финансискиот план на ЈОУ 
Дом за стари лица ,,Киро Крстески Платник’’-
Прилеп, за 2020 година. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈОУ Дом за стари 
лица ,,Киро Крстески Платник’’-Прилеп, 
Градоначалникот и архивата на Општина 
Прилеп. 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 
на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’. 
 
 

Број 09-4376/16 
26.12.2019 година 

П р и л е п 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
  на Совет на Општина Прилеп 

 м-р Миле Талевски 
 

 
Врз основа на член  50 став 1 точка 3 

од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник 
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 
                      З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И 

РАЗВОЈ СО ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА И 
ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ПРИЛЕП ЗА 
2020 ГОДИНА 

 
 

1.Одлуката за усвојување на Програма за 
работа и развој со инвестициони вложувања и 
Финансискиот план за работењето на ЈКП 
„Водовод и Канализација“ Прилеп, за 2020 
година, се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
 

Број 08-4378/16  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2019 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 5/2002), 
член 11 став 1 точка 8 од Законот за јавни 
претпријатија ("Службен весник на РМ" 
бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 
138/14, 25/15, 61/15И 39/16)и член 26 став 1 
точка 30 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 
6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот на Општина 
Прилеп на седницата, одржана на 26.12.2019,  
донесе: 

О Д Л У К А 
за усвојување на Програмата за работа и развој 

со инвестициони вложувања и Финансискиот 
план за 2020 година, на ЈКП ,,Водовод и 

канализација’’-Прилеп 
 

член 1 
 Се усвојува Програмата за работа и 
развој со инвестициони вложувања и 
Финансискиот план за 2020 година, на ЈКП 
,,Водовод и канализација’’-Прилеп, бр.01-371/1 
од 16.12.2019 година. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈКП 

,,Водовод и канализација’’-Прилеп, 
Градоначалникот и архивата на Општина 
Прилеп. 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 
на Општина Прилеп’’. 
 

Број 09-4376/17 
26.12.2019 година 

П р и л е п 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
  на Совет на Општина Прилеп 

 м-р Миле Талевски 
 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник 
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА  ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2020 ГОДИНА, НА СОУ 

„РИСТЕ РИСТЕСКИ РИЧКО“-ПРИЛЕП 
 

1.Одлуката за давање согласност на Годишниот 
план за вработување во 2020 година, на СОУ 
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„Ристе Ристески Ричко“-Прилеп, се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 

Број 08-4378/17  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2019 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 
алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во 
јавниот сектор ("Службен весник на РМ" 
бр.27/14, 199/14, 27/16,  35/2018, 198/18 и 
143/19) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп ("Службен гласник на 
Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 
11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на ден 26.12.2019 година, 
донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Годишниот план за 
вработување во 2020 година, на СОУ „Ристе 

Ристески Ричко“- Прилеп 
 

член 1 
Се дава согласност на Годишниот план за 
вработување во 2020 година бр. 01-691/1 од 
17.12.2019 година, на СОУ „Ристе Ристески 
Ричко“- Прилеп. 

член 2 
Одлуката да се достави до СОУ „Ристе 
Ристески-Ричко“-Прилеп, Градоначалникот, 
архивата на Општина Прилеп. 
 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 
на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’.        
 
 

Број 09-4376/18 
26.12.2019 година 

П р и л е п 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
на Совет на Општина Прилеп 

м-р Миле Талевски 
 
 
 
 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник 
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
НА ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ 

НА СТАТУТ НА ООУ „ДОБРЕ ЈОВАНОСКИ“ 
ПРИЛЕП 

 
1.Одлуката за  давање на позитивно мислење 
за донесување на Статут на ООУ “Добре 
Јованоски”-Прилеп, се објавува во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 
 
 

Број 08-4378/18  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2019 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 
 

Врз основа на член 26 став 4 од 
Законот за основно образование (“Службен 
весник на РМ” бр. 161/2019), член 36 став 1 
точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” 5/2002) и член 26 
став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп 
(Службен гласник на Општина Прилеп 
бр.6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на 
Општина Прилеп на седницата одржана на 
26.12.2019 година, донесе: 
 

О Д Л У К А 
за давање на позитивно мислење за 
донесување на Статут на ООУ “Добре 

Јованоски” Прилеп 
 

член 1 
Се дава позитивно мислење за донесување на 
Статут бр.01-643/1 од 11.12.2019 година на ООУ 
„Добре Јованоски“ Прилеп. 

 
член 2 

Одлуката да се достави до Градоначалникот, 
ООУ “Добре Јованоски” Прилеп, и Архивата на 
Општина Прилеп. 

член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
 
 

Број 09-4376/19 
26.12.2019 година 

П р и л е п 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
на Совет на Општина Прилеп 

м-р Миле Талевски 
 
 
Врз основа на член  50 став 1 точка 3 

од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник 
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
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ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
НА ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ 
НА СТАТУТ НА ООУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“-

ПРИЛЕП 
 
1.Одлуката за  давање на позитивно мислење 
за донесување на Статут на ООУ “Климент 
Охридски”-Прилеп, се објавува во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 
 

Број 08-4378/19  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2019 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 
 

Врз основа на член 26 став 4 од 
Законот за основно образование (“Службен 
весник на РМ” бр. 161/2019), член 36 став 1 
точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” 5/2002) и член 26 
став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп 
(Службен гласник на Општина Прилеп 
бр.6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на 
Општина Прилеп на седницата одржана на 
26.12.2019 година, донесе: 

 
О Д Л У К А 

за давање на позитивно мислење за 
донесување на Статут на ООУ “Климент 

Охридски” Прилеп 
 

член 1 
Се дава позитивно мислење за донесување на 
Статут бр.01-181/8 од 13.12.2019 година на ООУ 
„Климент Охридски“ Прилеп. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до Градоначалникот, 
ООУ “Климент Охридски” Прилеп, и Архивата 
на Општина Прилеп. 
 

 член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Прилеп. 
 

  
Број 09-4376/20 

26.12.2019 година 
П р и л е п 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
на Совет на Општина Прилеп 

м-р Миле Талевски 
 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник 
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
НА ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ 

НА СТАТУТ НА ООУ „РАМПО ЛЕВКАТА“-
ПРИЛЕП 

1.Одлуката за  давање на позитивно мислење 
за донесување на Статут на ООУ “Рампо 
Левката”-Прилеп, се објавува во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 
 

Број 08-4378/20  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2019 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 
 

Врз основа на член 26 став 4 од 
Законот за основно образование (“Службен 
весник на РМ” бр. 161/2019), член 36 став 1 
точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” 5/2002) и член 26 
став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп 
(Службен гласник на Општина Прилеп 
бр.6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на 
Општина Прилеп на седницата одржана на 
26.12.2019 година, донесе: 

 
О Д Л У К А 

за давање на позитивно мислење за 
донесување на Статут на ООУ “Рампо Левката” 

Прилеп 
 

член 1 
Се дава позитивно мислење за 

донесување на Статут бр.01-521/1 од 
16.12.2019 година на ООУ „Рампо Левката“ 
Прилеп. 

 член 2 
Одлуката да се достави до 

Градоначалникот, ООУ “Рампо Левката” 
Прилеп, и Архивата на Општина Прилеп. 
 

член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во “Службен гласник 
на Општина Прилеп”. 
 

 
Број 09-4376/21 

26.12.2019 година 
П р и л е п 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
на Совет на Општина Прилеп 

м-р Миле Талевски 
 
 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник 
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 
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З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН СО 
ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ НА ЈП ЗА ПУП 

ПРИЛЕП ЗА 2020 ГОДИНА  
1.Одлуката за усвојување на Финансискот план 
со планирани инвестиции на ЈП за ПУП Прилеп, 
за 2020 година, се објавува во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 
 

 
Број 08-4378/21  ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2019 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 5/2002), 
член 11 став 1 точка 8 од Законот за јавни 
претпријатија ("Службен весник на РМ" 
бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 
138/14, 25/15, 61/15И 39/16)и член 26 став 1 
точка 30 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 
6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот на Општина 
Прилеп на седницата, одржана на 26.12.2019,  
донесе: 

О Д Л У К А 
за усвојување на Финансискот план со 

планирани инвестиции на ЈП за ПУП Прилеп, за 
2020 година 

 
член 1 

 Се усвојува Финансискот план со 
планирани инвестиции на ЈП за ПУП Прилеп, за 
2020 година. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈП за ПУП 

Прилеп, Градоначалникот и архивата на 
Општина Прилеп. 
 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 
на Општина Прилеп’’. 
 

Број 09-4376/22 
26.12.2019 година 

П р и л е п 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
  на Совет на Општина Прилеп 

м-р Миле Талевски 
 
 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник 

на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 

 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМТА ЗА РАБОТА НА ЈП 
ЗА ПУП -  ПРИЛЕП  - ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ 

ВО 2020 ГОДИНА  
 
1.Одлуката за усвојување на Програмата за 
работа на ЈП за ПУП - Прилеп - планирани 
активности во 2020 година, се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 

 
Број 08-4378/22  ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2019 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 од Законот 
за јавни претпријатија ("Службен весник на 
РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 
22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 
41/2014, 138/14, 25/15, 61/15И 39/16) и член 26 
став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 
6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот на Општина 
Прилеп на седницата одржана на 26.12.2019 
година, донесе: 

 
О Д Л У К А 

за усвојување на Програмата за работа на ЈП за 
ПУП Прилеп - планирани активности во 2020 

година 
 

член 1 
Се усвојува Програмата за работа на ЈП 

за ПУП Прилеп - планирани активности во 2020 
година. 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈП за ПУП 

Прилеп, Градоначалникот и архивата на 
Општина Прилеп. 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 
на Општина Прилеп’’. 
 

Број 09-4376/23 
26.12.2019 година 

П р и л е п 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
  на Совет на Општина Прилеп 

м-р Миле Талевски 
 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
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весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник 
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА  ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИК ЗА 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИКОТ НА 
УСЛУГИЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛНИ 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ , УРБАНИСТИЧКО 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  И 

УРБАНИСТИЧКО ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 
ИЗРАБОТКА НА ОСНОВНИ ПРОЕКТИ ЗА  

ВИСОКОГРАДБА И ОСТАНАТА ПРОЕКТНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА, ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНА 
РЕВИЗИЈА НА УРБАНИСТИЧКО ПКАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА, УРБАНИСТИЧКО ПРОЕКТНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПРОЕКТНА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА, НАДЗОР НАД ИЗГРАДБА, 
РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА, НАДГРАДБА 
И ДОГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ОД  ВИСОКОГРАДБА 

И ЛИНИСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ГРАДБИ, 
ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА, УРБАНА 

ОПРЕМА И ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ НА 
ПОТРЕБИТЕ НА ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
1.Одлуката за давање согласност на Ценовник 
за дополнување на Ценовникот на услуги за 
изработка на детални урбанистички планови, 
урбанистичко-планска документација и 
урбанистичко проктна документација, 
изработка на основни проекти за високоградба 
и останата проектна документација, вршење на 
стручна ревизија на урбанистичко-планска 
документација, урбанистичко-проектна 
документација и проектна документација, 
надзор над изградба, реконструкција, 
адаптација, надградба и доградба на објекти 
од високоградба и линиски инфраструктурни 
градби, хоризонтална сигнализација, урбана 
оперема и зимско одржување на потребите на 
ЕЛС Општина Прилеп, се објавува во “Службен 
гласник на Општина Прилеп” 
 

Број 08-4378/23  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2019 година  на Општина Прилеп 

       П р и л е п  Илија Јованоски 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 
од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 
5 од Законот 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 член 26 став 1 точка 32 од Статутот 

на Општина Прилеп (“Службен гласник на 
Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005и 
11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
седницата одржана на 26.12.2019 година, 
донесе:  

О Д Л У К А 
за давање согласност на Ценовник за 

дополнување на Ценовникот услуги за 
изработка на детални урбанистички планови, 

урбанистичко-планска документација и 
урбанистичко проектна документација, 

изработка на основни проекти за високоградба 
и останата проектна документација, вршење на 

стручна ревизија на урбанистичко-планска 
документација, урбанистичко-проектна 

документација и проектна документација, 
надзор над изградба, реконструкција, 

адаптација, надградба и доградба на објекти 
од високоградба и линиски инфраструктурни 
градби и надзор над одржување на објекти, 

линиски инфраструктурни градби, 
хоризонтална сигнализација, урбана опрема и 

зимско одржување за потребите на ЛС 
Општина Прилеп 

 
член 1 

 Се дава согласност на Ценовникот за 
дополнување на Ценовник на услуги за 
изработка на детални урбанистички планови, 
урбанистичко-планска документација и 
урбанистичко проектна документација, 
изработка на основни проекти за високоградба 
и останата проектна документација, вршење на 
стручна ревизија на урбанистичко-планска 
документација, урбанистичко-проектна 
документација и проектна документација, 
надзор над изградба, реконструкција, 
адаптација, надградба и доградба на објекти 
од високоградба и линиски инфраструктурни 
градби и надзор над одржување на објекти, 
линиски инфраструктурни градби, 
хоризонтална сигнализација, урбана опрема и 
зимско одржување за потребите на ЛС 
Општина Прилеп, на ЈП за ПУП Прилеп. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈП за ПУП 

Прилеп, Градоначалникот и архивата на 
Општина Прилеп. 
 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 
на Општина Прилеп’’. 
 
 

Број 09-4376/24 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
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26.12.2019 година 
П р и л е п 

  на Совет на Општина Прилеп 
м-р Миле Талевски 

 
 

 
Врз основа на член  50 став 1 точка 3 

од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник 
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

НА СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА  ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БЕСПЛАТЕН ЈАВЕН 

ГРАДСКИ ПРЕВОЗ ЗА ПЕНЗИОНЕРИ ОДНОСНО 
ЛИЦА ПОСТАРИ ОД 62 ГОДИНИ ЗА ЖЕНИ 

ОДНОСНО 64 ЗА МАЖИ ВО АВТОБУСИТЕ НА ЈП 
ЗА ПУП ПРИЛЕП ЗА 2020 ГОДИНА  

 
1.Одлуката за давање согласност на Одлуката 
за определување на бесплатен јавен градски 
превоз за пензионери односно лица постари 
од 62 години за жени односно 64 години за 
мажи во автобусите на ЈП за ПУП Прилеп за 
2020 година се објавува во “Службен гласник 
на Општина Прилеп”. 
 

 
Број 08-4378/24  ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2019 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 
5 од Законот 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), Советот на Општина Прилеп на 
седницата одржана на 26.12.2019 година, 
донесе:  

 
О Д Л У К А 

за давање согласност на Одлуката за 
определување на бесплатен градски превоз за 

пензионери односно лица постари од 62 
години за жени односно 64 години за мажи во 

автобусите на ЈП за ПУП Прилеп, за 2020 година 
 

член 1 
 Се дава согласност на Одлуката за 
определување на бесплатен градски превоз за 
пензионери односно лица постари од 62 

години за жени односно 64 години за мажи во 
автобусите на ЈП за ПУП Прилеп, за 2020 
година. 

 
член 2 

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП 
Прилеп, Градоначалникот и архивата на 
Општина Прилеп. 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 
на Општина Прилеп’’. 

 
 

Број 09-4376/25 
26.12.2019 година 

П р и л е п 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
  на Совет на Општина Прилеп 

м-р Миле Талевски 
 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник 
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНА 

И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА 
ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 

ГОДИНА 
 

1.Програмата за измена и дополнување на 
Програмата за изработка на  урбанистички 
планови на територијата  на  Општина Прилеп  
за 2019 година, се објавува во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08-4378/25  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2019 година  на Општина Прилеп 

       П р и л е п  Илија Јованоски 
 

Врз основа на член 20, од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање 
(Службен  весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 
193/15, 31/16,163/16,64/18 И 168/18), член 22, 
став 1, точка 1 и член 36 став 1 точка 3 од 
Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на РМ бр. 5/02) и член 26 став 7 од 
Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник 
на Општина Прилеп бр. 4/05 и 10/08), Советот 
на општина Прилеп на седницата одржана на 
ден 26.12.2019 год, донесе: 
 

П Р О Г Р А М А 
за измена и дополнување на Програмата за 

изработка на  урбанистички планови на 
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територијата  на  Општина Прилеп  за 2019 
година 

 
 
1. Вовед 
 Годишната програма за изработка на 
урбанистичките планови на Општина Прилеп за 
2019година која што опфаќа изработка и 
донесување на урбанистички планови, 
урбанистичко-планска документација и 
урбанистичко-проектна документација, 
претставува основа за уредување и 
опремување на градежното земјиште. 
 Планирањето исто така е и основа за 
создавање на единствена реална 
функционална целина преку кое ќе се 
овозможи отворање на нови локации за : 
 

 А Домување во станбени куќи и 
станбени згради 

 Б Комерцијални и деловни намени 
 В Јавни институции 
 Г Производство, дистрибуција и 

сервиси 
 Д Зеленило и рекреација 
 Е Инфраструктура 

 
Планирањето се овозможува преку: 
 

 Изработка на нов ГУП или измена и 
дополнување на постоечкиот 

 Изработка на нови ДУП-ови или 
измена и дополнување на постоечкте 

 Урбанистички планови за село 
 Урбанистички планови вон населено 

место 
 Локални урбанистички плански 

документации 
 Проекти за инфраструктура 

 
           2. Планирани активности 
 
Урбанистичко планирање 
 
И. Регулациски планови 
ИИ. Детални урбанистички планови  
ИИИ. Урбанистички планови за село 
ИВ. Урбанистичко планска документација 
 
 
ИВ. УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА И ПРОЕКТНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА 
После точка 36 се додаваат три точки  и тоа 
точка 37, точка 38, точка 39, и тоа: 

 
37. Проект за инфраструктура за линиска 
инфраструктурна градба: Нов среднонапонски 
кабелски вод низ КО Прилеп, КО Дабница и КО 
Присад– Општина Прилеп 
38. Проект за инфраструктура за линиска 
инфраструктурна градба: Нов 0.4 кВ надземен 
извод низ КП бр.1239, бр.752, бр.2842, бр.750 и 
бр.1256 (КО Канатларци) – Општина Прилеп 
39. Проект за инфраструктура за 
општински пат Л6001955 29 од с. Ореовец до с. 
Крстец во КО Ореовец и КО Крстец, општина 
Прилеп 
Се додава нов поднаслов „УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО”со една точка и 
тоа: 
 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО 
1. Се врши промена на насловот на 
планската документација, и тоа УПВНМ за 
изградба на Е2-комунална супраструктура, 
фабрика за биогас и сообраќајно регулирање 
на крстосницата со регионален пат Р1107, 
место  
2.  
3. викано ДУЈ ГАС, КО Ново Лагово, 
Општина Прилеп потребно е да се промени во 
УПВНМ за вон населено место, за изградба на 
Е2-комунална супраструктура, градби за 
производство на енергија, 
термоелектроцентрала на биогас и 
сообраќајно регулирање на крстосницата со 
регионалниот пат Р1107, место викано ДУЈ 
ГАС, КО Ново Лагово, Општина Прилеп 
3. Финансирање  
За финансирање по урбанистичките планови од 
програмата ќе се обезбедат средства од 
Буџетот на Општина Прилеп за 2018г и од 
страна на заинтересирани правни и физички 
лица чиишто програмски барања и подрачја на 
интерес се прифатливи за општината. 
 
4. Завршни одредби 
Во текот на годината во зависност од потребите 
, програмата може да претрпи измени и 
дополнувања. 
Врз основа на годишната програма за 
изработка на  урбанистичките планови, 
Општината како нарачател на планот склучува 
договор за изработка на планови согласно 
Законот, со правни лица кои имаат 
овластување и лиценци за изработка на 
урбанистичките планови. 
   Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 
Општина Прилеп,, 
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Број 09-4376/26 
26.12.2019 година 

П р и л е п 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
на Совет на Општина Прилеп 

м-р Миле Талевски 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМТА ЗА КУЛТУРА 
ЗА 2020 ГОДИНА 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник 
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 

11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 

 

 
 
1.Програмата за култура за 2020 година, се 
објавува во “Службен гласник на Општина 
Прилеп 

 Број 08-4378/26  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2019 година  на Општина Прилеп 
    П р и л е п  Илија Јованоски 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот 
за локална самоуправа (“Службен весник на 
Р.М.” бр.5/2002 ), 7 став 3 од Законот за култура 
(„Службен весник на РМ” бр.31/98, бр.49/03, 
бр.82/05, бр.24/07, бр. 15/08, бр.116/10, 
бр.47/11, бр.51/11, бр.136/12, бр.23/13, 
бр.187/13, бр.44/14, бр.61/15 , бр.154/15, 
бр.39/16 и бр.11/18) и член 26 став 1 точка 29 од 
Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник 
на Општина Прилеп бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008 
) Советот на Општина Прилеп на седницата 
одржана на 26.12.2019 година, донесе: 
 

ПРОГРАМА ЗА КУЛТУРА ЗА 2020 ГОДИНА 
(Од програмата К4 Културни манифестации и 

творештво) 
                                                                   

Ноември 2020, Прилеп 
 

1.Меѓународен прилепски карневал „Прочка” 
 

- Локација: централно градско јадро (булевар 
Гоце Делчев, плоштад М.А. Ченто 

- Време на реализација: крај на месец фебруари 
почеток на месец март 2020 година 

- Карневалот е во организација на  Општина 
Прилеп во соработка со здружението поврзани 
со празникот Прочка 
 
 
 
Меѓународен прилепски карневал „Прочка” 
2020 
 негување на културното наследство и 
традиција 
Опис на настанот:  
Прочка, активност која во Прилеп има вековна  
традиција на преправање, со цел бркање на 
лошите духови на почетокот на пролетта и 
одржување  на здравјето, плодноста и 

благосостојбата. Оваа традиција на преправање 
во претходно подготвени маски, позната како 
Мечкарска традиција,  ја започнува и одржува 
долги години касапскиот еснаф во град Прилеп.  
Се одржува во  недела и на самиот ден рано 
наутро се собираат касапите и се преправаат во 
„Мечкари” (маски изработени од сурови овчки 
и јагнешки кожи), со придружба на зурли и 
тапани се почнува со шетање низ градот и по 
касапските куќи. Другиот ден од собраните 
средства се прави традиционален касапски грав 
и се оди во црква за прошка на гревовите. 
Маскирањето на Прочка не е карактеристично 
само за касапите, на овој ден во Прилеп 
излегуваат скоро сите маскирани во различни 
интересни маски, многу од нив знаат да бидат 
проследени и со драмска изведба. 
Со цел да се зачува континуитетот и традицијата 
во 2001 година касапите го формираат 
здружението „Прилепски Мечкари”, а веќе во 
2002 година е организиран и првиот 
„Прилепски карневал-Причка”, кој оваа година 
има републички, но многу брзо добива и  
меѓународен карактер. 
Во 2006 година на годишната конференција на 
ФЕЦЦ (Федератион Еуропеан Царневал Цитиес), 
која се одржа во Хрватска од 13 до 21 мај, град 
Прилеп стана  член во Фондацијата на 
Европските карневалски градови. 
Веќе во 2012 година Прилеп е избран за 
организатор на 32 конвенција на ФЕЦЦ. 
На овој ден се натпреваруваат и многу 
единечни и групни маски, некои дури и со 
драмска изведба, од повеќе држави во Европа. 
За Прочка, Прилеп е домаќин на голем број 
гости од повеќе држави во Европа, кои ја 
претставуваат својата традиција на самиот 
фестивал и се натпреваруваат за награда за 
најдобра маска. 
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Активности Буџет 
Планирани активности за 
реализација: 
- изложба на рачно 
изработени маски 
- детски карневал 
(учесници до 14 години) 
- настап на музички 
групи и жонглери, кловнови, 
акробати, статуа фест, бодѕ-
паинтинг... 
- организација на 
меѓународен карневал 
- забава под маски 
- традиционален 
заеднички ручек на 
здружението „Прилепски 
Мечкари” 
- мал огномет 
- озвучување, 
осветлување и бина  
- подготовка и 
печатење на промотивни 
материјали 
- подароци за гостите 
- материјали за 
изработка на маски за 
училиштата 
- сместување на гости 
и учесници 
- обезбедување 
- трасирање 
- уредување на јавен 
простор 
- парични награди за 
учесници 
- дизајн и дигитални 
решенија 
- гостување на 
годишна конференција на 
ФЕЦЦ 2019 година 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.400.000 
денари 

 
1. 8ми април, Меѓународен ден на 
Ромите 
 
- Локација: голема сала во Општина 
Прилеп 
- Време на реализација: 08.04. 2020 
година 
- Во организација на  Општина Прилеп  
 
 
Меѓународен ден на Ромите 
- Негување на ромската култура, јазик и 
традиција 
 

Осми април е денот посветен на историјата и 
културата на Ромите, кој се одбележува низ 
целиот свет, афирмирајќи ја потребата од 
поголема поддршка за ромската популација 
која се соочува со социјални и економски 
проблеми. Град Прилеп со гордост го 
прославува 8 април, потенцирајќи го значењето 
на културните вредности и специфики на 
Ромската заедница. Ромите, како интегрален 
дел од македонското општество, се 
рамноправни со останатите граѓани и ги 
уживаат придобивките да го негуваат својот 
јазик и да ги развиваат својата култура и 
традиции, и активно да партиципираат во сите 
сегменти од нашето општество. 
 
Активности Буџет 
Планирани активности за 
реализација: 
- Културна 
програма 
- Коктел 
- Промотивни 
материјали 
- Осветлување и 
озвучување 

 
120.0 нари 

 
2.Мариовско-мегленски средби 
 
- Локација: Манастир Св. Илија, с. 
Витолиште, Мариово 
- Време на реализација:  месец мај 2020 
година 
- Во организација на  Општина Прилеп во 
соработка со здружението „Мариовски-
мегленски средби” 
 
Мариовско мегленски средби 2020 година 
-Негување на  фолклорно и културното 
наследство на регионите 
Опис на настанот: 
Во организација на Општина Прилеп секоја 
година во манастирот Св. Илија, во близина на 
село Витолиште, се одржуваат Мариовско-
мегленските културни средби со кои се негува 
фолклорното и културното наследство на 
регионите, во присуство на повеќе граѓани на 
Прилеп и Македонија, локалното население, 
како и учесници во богатата културно-
уметничката програма. 
Таму, во центарот на Витолиште повеќе од 30 
години се среќаваат Македонците од Меглен и 
Мариово. Колорит од народни носии, 
македонски ора и песни и по некој напишан 
збор. Во организација на Локалната самоуправа 
на Општина Прилеп секоја година средбите се 
збогатуваат со културно-уметничка програма на 
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која земаат учество повеќе фолклорни друштва, 
етно состави и музички училишта од сите 
краишта на Македонија. 
 
Активности Буџет 
Планирани активности за 
реализација: 
- Организација на 
културно-уметничка 
програма 
- Озвучување 
- Трошоци за 
учесници 
- Организиран превоз  

 
 

 нари 

 
3.Македонски театарски фестивал „Војдан 
Чернодрински” 
 
- Локација: Прилепски театар „Војдан 
Чернодрински” и НУЦК „Марко Цепенков” 
- Време на реализација:  месец јуни 2020 
година 
- За организација на фестивалот 
средствата ги добива здружението „Фестивал 
Војдан Чернодрински” 
Фестивал Војдан Чернодрински 
-Фестивалот е од посебен државен интерес 
Опис на настанот: 
Македонскиот театарски фестивал “Војдан 
Чернодрински” е конституиран 1965 година на 
иницијатива на Здружението на драмските 
уметници од Република Македонија. 
Фестивалот го носи името на основоположникот 
на македонската драма - Војдан Чернодрински, 
драмски автор, актер и режисер. 
Традиционално секоја година се одржува во 
градот Прилеп во почетокот на месец јуни. 
Првата претстава на овој реномиран фестивал 
се одржала на 4 јуни 1965 година. 
На Фестивалот континуирано се презентираат 
најдобрите театарски / драмски остварувања од 
целокупната македонска театарска продукција 
работени според дела од светската 
драматургија а особено се афирмира 
македонското драмско творештво. 
Традиционално, фестивалот се одржува секоја 
година во градот Прилеп во почетокот на јуни. 
Фестивалот има натпреварувачки карактер и на 
него се доделуваат награди „Војдан 
Чернодрински” во повеќе категории. 
Фестивалот е од посебен државен интерес и 
единствен од ваков вид Финансиран од 
Министерството за култура на Р. Македонија и 
Локалната самоуправа на општина Прилеп. 
 
Активности Буџет 

Планирани активности за 
реализација: 
Сите активности ги планира 
и реализира здружението   
„Фестивал 
ВојданЧернодрински” 

 
500.000 денари 

 
2. Детски театарски фестивал „Силјан Штркот” 

 
- Локација: Прилепски театар „Војдан 

Чернодрински”  
- Време на реализација:  месец јуни 2020 година 
- За организација на фестивалот средствата ги 

добива здружение за детски прилепски театар - 
Мал театар Прилеп 
Детски театарски фестивал 

- Заживување на љубовта кон театарот и 
зачувување на вистинските вредности 
Опис на настанот: 
Организација на втор  детски театарски 
фестивал „Силјан Штркот”. 
Фестивалот  ќе се одржува во викендот после 
завршувањето на Театарскиот Фестивал „Војдан 
Чернодрински”. 
Ова е можност и на најмалите  да им се 
овозможи да ги гледаат детските претстави од 
соседните градови. 
Фестивалот ќе се одржува три дена (Петок-
Сабота-Недела) 
Претставите ќе се играат во театарот Војдан 
Чернодрински. 
По завршувањето на претставите ќе се 
организира дружење и разговор на 
посетителите и актерите кои ке бидат уцесници 
во претставата. Дополнителните активности ќе 
се одвиваат во фоаето и пред влезот на 
театарот. 
 
Активности Буџет 
Предвидени активности 
за реализација: 

 Превоз на театарски 
екипи и сценографија 

 Изведба на  театарски 
претстави  

 Сместување на учесници 
 Озвучување 
 Промотивни материјали 

 
 
300.000 денари 

 
3.   Јавен Простор 

 
- Локација: јавните простори во централно 

градско јадро (паркот кај саатот, пред и НУЦК 
Марко Цепенков, во паркот „кај пајките”) 

- Време на реализација: од мај до октомври 2020 
година 
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- Организацијата ќе се реализира преку Општина 
Прилеп во сорабтка со здруженијата за култура 
во град Прилеп 
 
ДЕЛУВАЈ локално - ИНСПИРИРАЈ глобално.  

- Заедничкиот јавен простор - заедничко 
културно, рекреативно и социјално добро 
 
Опис на проектот: 
Проектот предвидува заживување на 
централното градско јадро преку воведување 
на идејата за заеднички јавен простор; 
правилно и корисно за целата заедница 
стопанисување со јавниот заеднички простор; 
популаризирање на градот; реактуализација на 
градските легенди и приказни; инклузивност на 
градската заедница; создавање на популарна 
платформа за размена на идеи, искуства и 
производи. 
Како идејна замисла треба да инспирира на 
креативност, иницијативност, како и појавување 
на желба за ангажирање во подигнувањето на 
квалитетот и разноликоста на градското 
живење. Град без разнолик вриеж во 
централното градско јадро изгледа сиромашен, 
опустошен и лишен од креативност. Преку 
неколкуте иницирани проекти,  кои  во иднина 
имаат многу реална шанса да заживеат, се 
насочува вниманието на културната, 
рекреативната и социјална активација на 
локалната заедница и промовирање на 
концептот „заеднички јавен простор”. 
Активностите меѓудругото, се фокусирани на 
запознавањето и зацврстувањето на идејата за 
почитување и поддржување на различни 
културни, рекреативни и социјални иницијативи 
во таканаречениот заеднички јавен простор, за 
кого имаме заедничка одговорност и заеднички 
имаме обврска да го претвориме во концепт по 
кој градот истотака може да биде 
претпознатлив, што всушност ја зајакнува 
неговата позиција на автентичен и 
инспиративен град за живеење и творење. 
Преку градењето на заедничка јавна платформа 
која е дел од градот којшто сите го знаеме и 
сакаме, градиме свест за постоење за 
заедничкото и постепено, преку прифаќањето 
како наше, односно заедничко, расте и групната 
одговорност, како и идејата да го вреднуваме и 
поддржуваме она што како такво ќе го 
отцениме. Споменатово, несомнено може да се 
постигне со претставување на серија 
промотивни концептуални идеи во кои ќе бидат 
вклучени различни групи на граѓани и 
здруженија. 
 
 

Активности Буџет 
Планирани активности за 
реализација во период од три 
месеци: 

- Организација на јавни 
дебати 

- Организација на мини 
креативни пазарчиња 

- Мини независна 
платформа за за 
младите локални 
музичари 

- Организација на 
литературни читања и 
книжевни саеми 

- Промоција на 
културното и 
сакралното 
наследство 

-  туристички тури низ 
Прилеп со 
раскажување на 
автентичните градски  
приказни 

-  велосипедски тури во 
Прилеп и околината 

-  јога часови 
-  театарски претстави 
- Изложби 
- Стреет-арт проекти 

(уметничко 
збогатување на 
јавните простори)  

- Проекција на 
филмови, 
докуметарци и 
анимации 

- Уредување на урбан 
простор 

- Печатење на 
промотивни 
материјали 

- Транспорт на опрема 
и луѓе 

- Сместување на 
учесници 

- хонорари за учесници 
Осветлување и озвучување 

 
 
 
 
 
 
 
                 
650.000 
денари 

 
4.Уметничко лето 
 
-Локација: Ликовна галерија ЦСЛУ-Прилеп, 
Мермерен комбинат Прилеп, 
-Време на реализација: крај на јуни почеток на 
јули 2020 година 



Службен гласник на Општина Прилеп  број 19 од 26.12.2019 

86 
 

-За организација на проектот средствата ги 
добива здружението Центар за современа 
ликовна уметност – Прилеп 
 
Интернационални ликовни работилници 
-Одржување на долгогодишната традиција  
Опис на настанот: 
Од  1957 година со формирањето  на првата 
Интернационална сликарска колонија, па се до 
денеска во континуитет и постојан развој во 
текот на летните денови во Прилеп се 
организира Уметничко лето во кое  ликовни 
уметници од целиот свет на 
Интернационалните ликовни работилници во 
организација на Центарот за современа ликовна 
уметност - Прилеп секоја година создаваат нови 
уметнички дела. Во  рамки на Уметничкото лето 
функционираат интернационалните ликовни 
работилници: Интернационална сликарска 
колонија, Интернационален скулпторски 
симпозиум во мермер “Мермер”, 
Интернационално студио за пластика во дрво, 
Интернационално атење за скулптура во метал 
како редовни ликовни работилници и 
Интернационално студио за пластика во 
пластика, Интернационално атење за маил-арт, 
Интернационално атење за уметничка 
фотографија,Интернационално атеље за 
витраж, Интернационална работилница за 
керамика, Интернационално атеље за мозаик, 
Интернационално атеље за графика како 
повремени ликовни работилници. 
Творбите од оваа ризница секогаш 
предизвикуваат голем интерес во јавноста и тоа 
води кон зголемување на консументите на 
културниот производ, како и регрутирање на 
нови консументи меѓу младата популација. 
Кога станува збор за скулптура , скулптурите 
изработени во Интернационалниот скулпторски 
симпозиум Мермер се достапни за јавноста и 
поставени во урбаните делови на град Прилеп и 
Македонија,  како дел од проектот „Галерија на 
отворено” (најголемата галерија на отворено со 
мермерни скулптури изработени од учесници 
од повеќе од 50 држави во светот, околу 120 
скулптури се поставени на јавните простори во 
град прилеп и околината). Уметничките слики и 
галериски формат на скулптури пак  красат дел 
од државните и приватните институции во 
нашата држава: Влада на Р.М, Министерство за 
култура, Министерство за внатрешни работи, 
Министерство за надворешни работи, Вила на 
Претседател на Р.М. , Општина Прилеп, МВР 
прилеп, НУЦК марко Цепенков – Прилеп и 
многу други државни и приватни институции. 
 
 

Активности Буџет 
Предвидени активности за 
реализација: 

- Сместување на 
учесници 

- Настап на учесници 
- Превоз на учесници и 

ствари 
- Промотивни 

материјали 
- Едукативни екскурзии 
- Едукативни 

работилници 
- Озвучување и 

осветлување 
- Набавка на потребни 

материјали и алат за 
изработка на 
уметничките дела 

- Каталог 
- коктел 

 
 
 
400.000 
денари 

 
5.Фестивал Пеце Атанасоски-Долнени 

 
- Локација: централно градско јадро, 
- Време на реализација: јуни  2020 

година 
- Во организација на Општина Прилеп и 

Управен одбор на фестивалот 
 
Фестивал на народни инструменти и песни 

„Пеце Атанасовски” 
- Изворен мелос и традиција со векови 
Опис на настанот: 

Пеце Атанасовски е една од клучните 
личности во македонскиот фолклор по Втората 
светска војна. Од 1959 година до 
пензионирањето, тој бил раководител на 
Оркестарот од народни инструменти во Радио 
Скопје и кореограф на повеќе од дваесет 
културно-уметнички друштва во Македонија. 
Од 1966 година, во текот на следните 29 години, 
ја раководел Фолклорната школа за странци во 
Отешево. Во 1973 година го основал и бил 
директор на Долненскиот фестивал, кој по 
неговата смрт бил именуван како Фестивал на 
народни инструменти и песни „Пеце 
Атанасовски”. 

Овој фестивал е единствен од ваков вид кој 
повеќе од четири децении ги негува основните 
цели – зачувување и негување, како и 
пренесување на новите генерации на богатото, 
вековно, национално изворно творештво. 

 
Активности Буџет 
Предвидени  
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активности за 
реализација: 

- Трошоци за 
сместување и храна на 
учесници 

- Озвучување 
- Пречатење на 

промотивни материјали 

 
100.000 

денари 

 
4.Пиво Фестивал 
- Време на реализација: јули  2020 
година 
- Во организација на Општина Прилеп и 
Управен одбор на фестивалот 
Пиво Фестивал 
- Добра забава во летниот период 
Опис на настанот: 
Пиво фест е пивски фестивал што се одржува 
во летниот период во градот Прилеп во 
организација на Општина Прилеп и 
стопанските субјекти од градот. 
Фестивалот е од отворен тип, се одржува во 
центарот на градот. Учество земаат познати 
производители на пиво и локални угостители. 
Посетители доаѓаат од сите краишта на 
Македонија и соседните земји. Фестивалот е 
познат по добрата забава, скара и ладното 
пиво и секако масовната посетеност. 
Настанот е туристичка манифестација која што 
има долгогодишна традиција во Прилеп. Оваа 
ревија на врвни пива и специјалитети на 
скара, дополнета со фонот на избрани 
музички брендови на Балканот, е туристичка 
атракција, која што предизвикува интерес и 
кај љубителите на овој тип забави не само од 
Македонија, туку и пошироко на Балканот. 

 
Активности Буџет 
Предвидени активности за 
реализација: 

- Настап на музички 
групи 

- Сместување 
- Изработка на видео 

спот 
- Печатење на 

промотивни 
материјали 

- ЗАМП 
- Алтернативни зони 

(дополнителни 
активности како 
детски зони, 
алтернативна бина со 
дополнителни 
настани, 

 
 
2.400.000 
денари 

дополнителна 
културна програма на 
јавните простори, 
презентација на 
музејски поставки...) 

6. Карпалак 
 

- Локација: споменик Карпалак 
- Време на реализација: 08 август 2020 година 
- Во организација на Општина Прилеп и 

здружение „Карпалак” 
 
Карпалак 

- Во чест на загинатите бранители 
Опис на настанот: 
На 08 август 2001 година од заседа се убиени 
прилепските бранители: Сашо Китаноски, Нане 
Наумоски, Бранко Секулоски, Марко 
Деспотоски, Ердован Шабаноски, Љубе 
Грујоски, Дарко Вељаноски, Веби Рушитоски, 
Горан Миноски и Пеце Секулоски. 
Од немилиот настан до денес се организира 
одбележување во чест на делото на загинатите 
прилепски бранители.  на 07 август делегации 
на семејствата на загинатите, на преживеаните 
бранители на Општината, на општинскиот совет, 
на АРМ, ќе положат свежи цвеќиња пред 
спомениците во кругот на касарната „Мирче 
Ацев”. Делегациите потоа ќе се упатат кон 
селото Лениште каде пред спомен плочата на 
загинатите бранители ќе положат свежо цвеќе. 
На 08 август, на годишнината, рано изутрината 
претставници од здружението „Карпалак” и од 
општина Прилеп ќе положат свежи цвеќиња на 
месноста „Карпалак”, на патот Скопје-Тетово, на 
местото каде што беа убиени прилепските 
бранители. 
Во раните утрински часови делегациии ќе им 
оддадат почит на загинатите херои на нивните 
вечни почивалишта на градските гробишта 
„Песјобрдце” и на ромските гробишта. 
Делегации од Општина Прилеп ќе им оддадат 
почит и ќе положат свеќи цвеќиња и на 
гробовите на загинатите бранители од 
населените места: Новоселани, Бело Поле, 
Ропотово и Пашино Рувци. 
Во спомен на загинатите бранители,  ќе се 
одржи и панихида 
На 8 август е централното чествување пред 
спомен плочата кај споменикот „Карпалак” во 
центарот на Прилеп. Бројни владини, 
општински, како и делегации од институции, 
претставници на семејствата на бранителите, 
политички партии, здруженија и граѓани ќе 
положат свеќи цвеќиња и ќе им оддадат 
достојна почит на загинатите прилепчани. 
Активности Буџет 
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Предвидени активности за 
реализација: 

- Превоз до Карпалак, 
Тетово 

- Озвучување 
- ручек 

 
30.000 
денари 

 
7.Есенски џез фестивал 
 
- Локација: НУЦК Марко Цепенков 
- Време на реализација:  последен 
викенд од август 2019 година 
- Во организација на  Општина Прилеп. 
Џез Фестивал 
- Збогатување на музичкиот живот во 
градот 
 
Опис на настанот: 
Иницијативата да се одржи ваков тип на 
фестивал, е со цел зголемување на музичката 
понуда во град Прилеп. Во текот на 8 години 
континуирана организација на џез фестивалот 
во Прилеп, почнувајќи од 2012 година па се до 
денес, зеле чуество на самиот фестивал 
музичари од повеќе држави во Европа. После 
Скопскиот џез фестивал кој се разбира е со 
најдолга традиција, Прилепскиот џез викенд 
завзема второ место по организација и 
уникатност на настан 
 
Активности Буџет 
Предвидени активности за 
реализација: 

- Настап на музички 
групи 

- Сместување 
- Изработка на видео 

спот 
- Печатење на 

промотивни 
материјали 

- ЗАМП 

 
 
440.000 
денари 

 
 
4.  ЈУБИЛЕЈ 40 ГОДИНИ ЈНУ ИНСТИТУТ 
ЗАСТАРОЛОВЕНСКА КУЛТУРА – ПРИЛЕП 
- Локација: конференциска сала 
- Време на реализација:  активности во 
текот на цела  2020 година 
- Во организација на  Општина Прилеп во 
соработка со ЈНУ Институт за старословенска 
култура-Прилеп 
 
- Зачувување  и презентација на 
културните и природните вредности 
Опис на настанот: 

ЈНУ Институт за старословенска култура – 
Прилеп, успешно и континуирано опстојува и 
работи цели 40 години на територија на Прилеп 
и околината, ги истражува биогеографските 
целини во околината на град Прилеп, не само 
според нивните  природни содржини, туку и 
според културните вредности, го истакнуваат 
овој комплекс како значајно поле на интерес за 
поголем број различни научни дисциплини. 
Надоврзувајќи се на податоците добиени со 
повеќедецениските истражувања на овој 
простор, неопходно е да бидат сублимирани и 
ревидирани досегашните резултати, како и да 
се валоризираат природните и културните 
содржини преку нивното поставување во 
поширок/меѓународен контекст, што би 
претставувало основа за утврдувањето на 
идните перспективи во нивното научно 
проучување. 
Планирани активности: 
- Свечена седница со презентација на 
научните достигнувања на институтот 
- Промотивно видео за 40 години ЈНУ 
ИСК Прилеп 
- Публикација за 40 години  ЈНУ ИСК 
ПРИЛЕП  
- Археолошко одделение, изложба, 
едукација и предавања 
- Етнолошко одделение, изложба, 
едукација и предавања 

- Одделенија за јазик, историја 
и историја на уметноста, изложби, едукација и 
предавања  

- Просторна целина Маркови 
Кули-Прилеп: креативни работилници  

- Просторна целина Маркови 
Кули-Прилеп: едукативни работилници за 
современи технологии  

 
Активности Буџет 
Планирани активности за 
реализација: 

- Превоз  
- Сместување 
- Промотивни 

материјали 
- Хонорари за 

ангажирани лица во 
подготовката.  

- Материјали за работа  
- Печатарски трошоци  
- Организација  
- Техничка опрема  

 
60.000 
денари 

 
5.   Поддршка на програмата за развој на 

културниот туризам во Прилеп за 2020 година 
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- Локација: Маркови кули, манастир Трескавец, 
Лагово, Мариово, Прилепско езеро и Прилеп 

- Време на реализација:  од месец април до 
месец октомври 2020 година 

- Во организација на  Општина Прилеп во 
соработка со здруженијата за спорт 

- Културен туризам 
- Меѓународна и билатерална соработка во 

областа на културниот туризам 
Опис на настаните: 
Покрај град на културата, Прилеп како споменик 
на природата претставува неисцрпна 
дестинација за вљубениците во спортовите на 
отворено и активниот туризам. Спортистите и 
учесниците во традиционалните аутдор 
фестивали во болдеринг, планински 
велосипедизам, параглајдинг, планинско 
трчање, хајлајн, мотокрос и останатите , како и 
идеалните природни услови и локации за развој 
на ваков вид на спортски активности му го 
доделија на Прилеп епитетот  - Центар на 
авантурите.  Со цел зголемување на 
меѓународната и билатерална соработка во 
областа на култуниот туризам, се организираат 
повеќе настани во различни спортски 
дисциплини: Крали Марко болдер фестивал, 
маратон во планинско трчање  „По стапките на 
Крали Марко”, аутдор фестивал „Мариово офф-
роад еџпериенце”, меѓународен параглајдинг 
натпревар „Прилеп Опен”, велосипедска 
планинска тура „Тура преку Слива” и 
македонско рели со џипови „Фирст 
Мацедониан Тропхѕ”, „Сторм Рајдерс”-мото 
крос натпревар арена Лагово, меѓународен 
турнир во џудо, планинарски марш „Томе 
Темелкоски”, Цевитана велосипедски 
натпревар, „Сите на велосипед”, „Искачување 
на Козјак”, Планински марш „Даре Џамбаз”, 
Планински марш „Пеце Андоновски – 
Музичарот, Куп „Пеце Атанасовски”-
меѓународен натпревар во ориентација, 
Прилепски полумаратон, Светско првенство во 
летање дронови. 
Активнос
ти 

Буџет 

Предвид
ени 
активнос
ти за 
реализац
ија: 
- 
сместува
ње, 
транспор
т и храна 
на 

 
 

1.500.00.00 енари 

учесници 
- 
рекламн
и 
материја
ли и 
награди  
- 
озвучува
ње, 
коктел и 
настапи 
на 
учесници 
 
 

8. Одбележување на празникот  11ти 
Октомври 
 
- Локација: централно градско јадро (кај 

Участак) 
- Време на реализација:   Октомври 2020 

година 
- Во организација на  Општина Прилеп  
11 ти Октомври 
- Ден на народното востание на 

македонскиот народ 
Опис на настанот: 
11 октомври е ден од македонската историја, 

кој не само што е симбол на македонската 
борба за слобода, туку е и ден кога е поставен 
еден од темелите на македонската државност. 
На овој ден им оддаваме почит на сите 
учесници во вооруженото антифашистичко и 
народноослободително востание. Наша 
должност останува да го чуваме она за што тие 
го дадоа својот живот. Нашата историја нè 
мотивира да чекориме напред, да веруваме во 
себе. 

Ден на востанието на Македонија или Ден на 
народното востание на македонскиот народ 
познат и само како 11 Октомври-државен 
празник кој се празнува на  11ти Октомври во 
Македонија. Востанието е против фашизмот и 
со тоа започнува борбата за ослободување на 
македонскиот народ. 
Почеток на востанието против фашизмот во 
Македонија се смета нападот кој Прилепскиот 
партизански одред „Гоце Делчев”  го извршува 
во Прилеп на 11 октомври 1941 година. Во 
нападот учествуваат 16 партизани, 

распределени во три групи. Општина Прилеп со 
пригодни свечености, културно-забавна 
програма и огномет го одбележува 
националниот празник 11ти Октомври. 
 
Активности Буџет 
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Планирани активности за 
реализација: 

- Естрадни уметници 
- Огномет 
- Озвучување, 

осветлување и бина 
- Промотивни 

материјали 
- Сместување 
- Превоз 
- Снимање и промо 

видео материјал 
- 3Д мапинг 

 
 
350.000 
денари 

 
6.Одбележување на  празникот 3ти Ноември 
 
-Локација: НУЦК Марко Цепенков - Прилеп 
-Време на реализација:   03 ноември 2020 
година 
-Во организација на  Општина Прилеп  
 
Празник 3ти Ноември 
-Денот на ослободувањето на Прилеп 
Опис на настанот: 
Ослободувањето на Прилеп во Втората светска 
војна е дел од завршните операции за 
ослободување на Македонија. Во мугрите на 
трети ноември почнале последните напади за 
ослободување на Прилеп. Кај седум часот се 
слушнала и последната германска детонција, 
кога биле активирани мините под Ленишкиот 
мост. Тоа е последната акција за Прилеп, после 
која во градот пристигнале ослободителите. Во 
овој период Прилеп дал 78 жртви, херои на 
Народноослободителната војска на 
Македонија. Германците претрпеле 160 жртви и 
стотици ранети и заробени.  
По повод одбележувањето 3-ти Ноември 
„Денот на ослободувањето на Прилеп”, 
делегации од Локалната самоуправа на 
Општина Прилеп, Советот, АРМ и Сојузот на 
борци од Прилеп положуваат свежо цвеќе пред 
споменикот на првиот претседател на АСНОМ, 
Методија Андонов-Ченто,  Кузман Јосифовски – 
Питу, на Могилата на непобедените и пред 
споменикот кај Песјобрдце. 
 
Активности Буџет 
Предвидени активности за 
реализација: 

- Плакети и 
признанија 

- Главна награда 
-  Спотови за 

добитници 
- Промотивен 

 
 
250.000.00 
денари 

материјал за 
добитници 

- Промотивни 
материјали  

- естрадни уметници 
- коктел 
- сместување и превоз 

 
 

6.  Новогодишни празници 
 

- Локација: централно градско јадро (плоштад, 
стара чаршија и кај саатот) 

- Време на реализација:   од 19.12. 2020 година 
до 19.01.2021 година 

- Во организација на  Општина Прилеп  
 
Новогодишни прилепски приказни 

- Одбележување на новогодишните и 
божиќните празници 
Опис на настанот: 
За организација на новогодишните празници за 
2020 година, ќе се украси централното градско 
подрачје, во стил на новогодишна бајка. Самиот 
простор ќе биде збогатен со голем број 
содржини и активности прилагодени и 
прифатливи за сите генерации: поставување на 
лизгалиште збогатено со гастрономско катче, 
поставување на новогодишна отворена соба 
(работилница за играчки од Лапонија), 
интерактивен простор за повеќе организирани 
работилници за деца и млади, креативен базар, 
новогодишен панаѓур, отворени музички 
изведби, жонглери, акробати, живи статуи, 
пантомимичари, детски престави, новогодишен 
концерт и дополнителни културни содржини со 
главен акцент на вечерната манифестација на 
31.12.2020 година. Планирани се активности и 
богата културна програма за активно дружење 
од 19.12.2020 година до 19.01.2021 година. 
 
Активности Буџет 
Планирани активности за 
реализација: 

- Бина, озвучување 
и осветлување 
- Украсување 
- Баварски куќарки 
за гастрономско катче 
- Културно-
уметничка програма 
-  Уметници 
(учесници) 
- Огномет и коктел 
- Новогодишни 
паќетчиња 

 
 
 
 
800.000.00 
денари 



Службен гласник на Општина Прилеп  број 19 од 26.12.2019 

91 
 

- Промотивни 
материјали 
- Штедна книшка 
за новороденче 
- Изработка на 
костими 
- Изработка на 
музичко ЦД со детски 
новогодишни песни 
- Поклони за 
децата 
- Прикажување на 
новогодишни 
филмови 

 
 
7. Стратегија за култура и туризам  
-Креирање на стратешки документ 
 

Активности Буџет 
Планирани активности за 
реализација: 

- Ангажирање 
на консултанти  
- Канцелариск
и материјали 
- Инфо сесии 

 

 
100.00
0 
денар
и 

 
Табела со настани и буџет за 2020 година 
Настани Буџет 
Прочка 1.400.000.00 

Меѓународен ден на 
ромите 

120.000.00 

Мариовско-мегленски 
средби 100.000.00  

Фестивал „Војдан 
Чернодрински” 

500.000.00  

Фестивал „Силјан 
Штркот” 

300.000.00  

Јавен простор 650.000.00  
Уметничко лето 400.000.00  
Фестивал „Пеце 
Атанасовски” 

100.000.00  

Пиво Фестивал 2.400.000.00  
Карпалак 30.000.00  
Есенски Џез Фестивал 440.000.00 
Јубилеј 40 години ЈНУ 
Институт за 
старословенска култура 
– Прилеп  

60.000.00  

Поддршка на програма 
за културен туризам за 
2019 година 

1.500.000.00  

Одбележување на 11ти 
Октомври 

350.000.00  

Одбележување на 03ти 
Ноември 250.000.00  

Новогодишни Празници 800.000.00  
Стратегија за култура и 
туризам 

100.000.00  

Вкупно: 9.500.000.00  
 

 
 

Број 09-4376/27  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.12.2019 година  на Совет на Општина Прилеп 

                             П р и л е п  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м-р Миле Талевски 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Службен гласник на Општина Прилеп  број 19 од 26.12.2019 

92 
 

 
 
 
 
 
 Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник 
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СПОМЕН 
ОБЕЛЕЖЈА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2020-2025 

ГОДИНА 
 

1.Програмата за спомен обележја на Општина 
Прилеп за 2020-2025 година се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 

Број 08-4378/27  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2019година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 
 
Врз основа на чл.17 од Закон за меморијалните 
споменици и спомен обележјата  (“Сл. весник на 
Р Македонија” бр.66/2004 и бр.89/2008 ), член 
36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002) 
и член 26 став 1 точка 47 од Статутот на Општина 
Прилеп (’’Службен гласник на Општина Прилеп” 
бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008 ), Советот на 
Општина Прилеп на седницата, одржана на  
26.12.2019 година,  донесе: 
 

ПРОГРАМА ЗА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА НА  
ОПШТИНА ПРИЛЕП 2020-2025 ГОДИНА 

 
 Калап и одливка на копија од статуата од 

Димо Тодоровски „Споменик на стреланите 
борци од бугарскиот фашистички  окупатор во 
село Дабница, Прилепско” (втора фаза) 

 
Во „Масакрот кај Дабница”, извршен на 19 

септември 1942 година,  од страна на 
бугарскиот фашистички окупатор, кај 
прилепското село Дабница,  настрадале 18 
лица. 
Истовремено со битката на Мукос со чета од 
Партизанскиот одред „Димитар Влахов”, на 14 
септември 1942 година бугарските сили го 
блокирале и селото Дабница. Ги собрале 
селаните сред село и откако виделе дека никој 
не кажува за врските со партизаните, врзале 64 
мажи од селото со ортоми и ги однеле во 

касарните во Прилеп. Таму тие биле 
измачувани, со боксови, газење, тепање со 
стап и коловски жила, бајонети под грло, 
горење под ноктите на рацете и нозете, 
гаснење на цигари по телото и друго. Од 
претепувањето и повредите нанесени за време 
на мачењето, уште во затворот починал еден  
од затворениците, селанецот Сотир Дамески.  
На 18 септември од затворениците по список 
извлекле 19-мина, 12 од затворените селани 
од Дабница и 7 прилепчани, кои, следниот ден 
ги врзале со ортоми и, без да бидат судени, ги 
повеле на стрелање. На пат кон Дабница, по 
наредба на поручникот Иван Куцаров, 
затворениците се стрелани. Иако биле 
дополнително проверувани дали некој останал 
жив, еден од затворениците, Петко Велкоски, 
ранет и искрвавен, се притајува, го подзапира 
здивот и е фрлен меѓу мртвите другари. На 
крај, успева да се спаси, станатите не успеваат 
да се спасат и стрелани се: 

- Адем Мамут Адемоски, роден во 1923 
година, во Прилеп, по занимање опинчар. Рано 
се вклучил кон НОБ. Во неговата куќа се 
печателе партиски летоци; 
- Алекса Миланов Бешироски-Ставре, 
роден во с.Дабница, земјоделец. Секретар на 
партиската ќелија во селото, член на Воениот 
комитет и комесар за снабдување на 
партизанскиот одред „Димитар Влахов”; 
- Душан Перев Бешироски, роден во 
1909 година, во с.Дабница, земјоделец. За 
време на окупацијата активно ја помага НОБ и е 
еден од најактивните во помошта на одредот 
„Димитар Влахов”; 
- Добре Цанев Јованоски, роден во 1915 
година во Прилеп. По занимање дипломиран 
правник. Во антифашистичкото движење 
работел од 1938 година. Член на КПЈ од пред 
војната; 
- Ордан Иванов Јованоски (Велкоски), 
роден во 1912 година во с.Дабница, земјоделец. 
Член на Воениот комитет на селото и еден од 
помошниците на комесарот за снабдување на 
одредот „Димитар Влахов”; 
- Тоде Орданов Кремчески, роден во 
1919 година во с.Дабница, по занимање 
земјоделец. Заменик на секретарот на Воениот 
комитет во селото; 
- Ордан Ѓорев Кузманоски, роден во 
1905 година во с.Дабница, земјоделец. Член на 
Воениот комитет на селото, помошник-комесар 
за снабдување; 
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- Алексо Стеванов Мазгалоски 
(Шаламаноски), роден во 1913 година во с. 
Дабница, земјоделец. Член на КПЈ, претседател 
на Воениот комитет во селото; 
- Аце Димков Мрчески, роден во 1925 
година, во с.Дабница, ученик. Член на СКОЈ во 
Прилепската гимназија, секретар на Воениот 
комитет во селото, курир на одредот „Димитар 
Влахов”. Тој е првата жртва на фашизмот како 
член на СКОЈ;  
-  Димко Тошев Мрчески, роден во 1894 
година во с.Дабница, земјоделец. Татко на Аце 
Мрчески. Како кметски намесник во селото ги 
извршува одлуките на партиската ќелија и на 
Воениот комитет, наредбите на окупаторот ги 
саботирал и не ги извршувал; 

- Гога Нунески, роден во 1898 година во 
с.Дабница, а живеел во Прилеп, земјоделец. 
НОБ ја помага морално и материјално. 
Особено се истакнува во пренесување 
прехранбени и други артикли од градот во 
селото за потребите на одредот „Димитар 
Влахов”. Брат на Андон и Атанас Нунески; 

- Андон Нунески, роден во 1904 година 
во с.Дабница, земјоделец. Член на Воениот 
комитет на селото и помошник-комесар за 
снабдување. Брат на Гога и Атанас Нунески; 

- Атанас Нунески, роден во 1912 година 
во с.Дабница, земјоделец. Активно ја помага 
НОБ, а бил и кандидат за член на КПЈ. Брат на 
Гога и Андон Нунески; 

- Ордан Димков Паноски-Кабецот, роден 
во 1922 година во Прилеп, по занимање 
чевлар. Во работничкото движење бил вклучен 
уште пред војната; 

- Андон Миланов Слабејкоски, роден во 
1917 година во Прилеп, по занимање бербер. 
Во НОБ се вклучил во 1941 година; 

- Сотир Ѓорев Сотироски-Џигиџик, роден 
во 1919 година во Прилеп, по занимање 
работник. Активно бил вклучен во НОБ; 

- Киро Ѓорев Ќососки, роден во 1919 
година во Прилеп, по занимање кројач. Како 
активист во НОБ повеќепати бил затворан и 
интерниран. 

 
Услови – Проектот се однесува на 

заварување и реставрција на бронзентата 
статуа (постоечко спомен обележје) од авторот 
Димо Тодоровски – „Споменик на стреланите  
борци од бугарскиот фашистички окупатор во 
село Дабница, Прилепско” . 

Проектот  се одвива во две фази: 
- Заварување и реставрација на 

бронзената статуа. 
- Калап и одливка на копија од статуата 

Како извор на финансирање на ова спомен-
обележје е буџетот на општина Прилеп, 
донации, како и други извори. 

Одржување на скулптурата – Општина 
Прилеп. 

 
Подигање на спомен обележја - нови 

спомен-бисти во „Могилата на 
непобедените”- Паркот на Револуцијата – 
Алеја на Народните херои: 

 Вера Ацева, Крсте Црвенкоски, Борко 
Темелкоски – Лилјакот, Ѓоре Дамески и 
Атанас Забазноски – Руски 

Могилата на непобедените — меморијален 
комплекс во Спомен паркот на Револуцијата во 
Прилеп. Комплексот бил изграден во 1961 
година во чест на загинатите борци од НОВ, 
според проект на архитектот Богдан 
Богдановиќ. 

Меморијалниот комлекс е составен од два 
дела: Заедничка гробница-крипта и спомен 
урни. Во едниот дел се подигнати мермерни 
урни, слични на античките. Најголемата урна со 
симбол на вечен пламен ја претставува 
непокорноста на македонскиот народ. Во 
вториот дел се наоѓа криптата - заедничката 
гробница, каде во мермерните плочи се 
вклесани имињата на паднатите борци, кои го 
положиле животот за ослободување на 
Македонија. Во периодот 2007-2008 
комплексот бил целосно ревитализиран. 

Паркот на револуцијата кој се наоѓа на 
јужната периферија на Прилеп е хортикултурно 
уреден со високо растителна борова шума и 
нискорастителна зимзелена флора. Во спомен 
на своите паднати борци во НОВ од 1941-1945 
година, во 1961 година во градот Прилеп го 
подига монументалниот споменит „Могилата 
на непобедените” во рамките на овој парк. 
Споменикот е со полукружна форма со 
внатрешен дел кој по целата вертикална 
површина е поплочен со бели мермерни 
плочки. На него се испишани имињата на 462 
паднати борци од Прилеп и прилепско, а во 
криптата се наоѓаат нивните посмртни останки. 
Во атриумот се издигаат осум мермерни урни 
кој симболизираат формирањето на 
партизанските одреди и нивно прераснување 
на поголеми воени формации. 

Автор на проектот е белградскиот архитект 
Богдан Богдановиќ. Паркот на револуцијата за 
споменик на култура е прогласен во 1989 
година. Во состав на споменичкиот комплекс 
Паркот на Револуцијата е и „Алејата на 
Народни херои”, откриена истата 1961 година. 
Во неа на мермерни постаменти поставени се 
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бронзени спомен бисти од десетте загинати 
Народни херои од НОБ од Прилеп: 

Кире Гаврилоски-Јане, Илија Игески-Цветан, 
Орде Чопела, Борка Талески, Кузман 
Јосифоски-Питу, Мирче Ацев, Борка Велески-
Левата,  Рампо Левката,  Лазо Филипоски-
Лазовски и Круме Волнароски. 

Новите спомен-бисти кои ќе бидат 
поставени во Паркот на Револуцијата – Алеја 
на Народните херои, на оние борци кои ја 
преживеале војната, а денес сите починати, 
односно, Народните херои кои дале голем 
придонес и во повоениот период: Вера Ацева, 
Крсте Црвенкоски, Борко Темелкоски – 
Лилјакот, Ѓоре Дамески, Атанас Забазноски – 
Руски. 

Услови – Идејниот проект се однесува на 
нови спомен бисти изведени во траен 
материјал (бронза) и постамен изведен од 
траен материјал мермер, кои треба да се 
вклопат во естетската целина на 
архитектонскиот простор. 

Новите спомен бисти треба да бидат 
изработени во согласност со веќе постоечките 
за да се задржи една целина во просторот 

Како извор на финансирање на ова спомен-
обележје е Влада на Република Македонија 
преку соодветното министерство, буџетот на 
Општина Прилеп, донации од компаниите  
како и други извори. 

Одржување на скулптурата – Општина 
Прилеп  

 
Подигање на спомен обележје – скулптура  

на Мирче Ацев 
 
Мирче Ацев (Оревоец, 20.10.1915 – Скопје 

04.01.1943) — македонски комунист, учесник 
во НОВ. Бил член на Покраинскиот комитет на 
КПЈ на Македонија од 1941 година и член на 
Главниот штаб на НОВ и ПО во Македонија. 
Бил прогласен за народен херој на Југославија  
на 29.06.1945 година, како еден од првите 
борци од Македонија кои го добиле тоа 
одликување. 

Името го добил по стрико му Мирче Ацев, 
војвода од времето на османлиското владеење 
во Македонија. 

По завршувањето на основното 
четирикласно училиште во Ореовец, заминал 
да учи гимназија во Прилеп. Принуден бил да 
го прекине школувањето во Прилеп поради 
тогашната политика на режимот на Петар 
Живковиќ за затворање на полните гимназии, 
каде што ги имало, освен во Скопје, Битола и 
Штип. Мирче заминал во Битола и во учебната 
1933/1934 година се запишал во петти клас во 

Битолската гимназија. Матурата ја завршил во 
летото 1937 година. 

Потоа се запишал на Правниот факултет во 
Белград. Уште во почетокот на студиите се 
вклучил во Организацијата на напредните 
студенти. Преку оваа организација, раководена 
од КПЈ, напредните студенти ги зеле во свои 
раце разните стручни здруженија, одбори и 
студентската менза. Се спријателел со Кузман 
Јосифоски-Питу, а од тие денови датира и 
неговото другарување со Страшо Пинџур. 

Член на Комунистичка партија на 
Југославија станал во 1939 година. Задолжен 
бил и за организација и раководење на 
студентската колонија во Охрид. Во летото 
1939 година во градот ја формирал првата 
партиска организација и првиот местен 
комитет на КПЈ. Раководител на колонијата во 
Охрид бил и во наредната 1940 година. 

Во почетокот на 1940 година бил испратен 
на илегална работа во Скопје и до 6 април 1941 
престојувал во градот. Овде ја организирал 
партиската техника на Покраинскиот комитет и 
заедно со Страшо Пинџур го подготвувал 
печатењето на партискиот орган, на весникот 
„Искра”. 
Уште во самиот почеток на бугарската 
окупација се вклучил во 
народноослободителното движење. Неколку 
дена по нападот на фашистичка Германија, тој 
и Страшо заминале за Кавадарци, а потоа 
Мирче преминал во Прилеп. По кратко време 
повторно се вратил на работа во Покраинскиот 
комитет во Скопје. Како партиски инструктор 
на Покраинскиот комитет ги обиколил 
партиските организации во повеќе градови на 
Македонија. 
Од крајот на 1941 година до пролетта 1942 
Мирче Ацев престојувал во Битола. Иако во 
длабока илегалност, работел со организациите 
во Ресен и во Охрид. 
Во средби со напредни дејци и во писма, 
Мирче ја критикувал неактивноста на 
Покраинскиот комитет, што имало влијание 
врз промената на неговиот состав во пролетта 
1942 година. Во јуни истата година тој станал 
привремен секретар на Покраинскиот комитет. 
Заедно со Кузман Јосифовски - Питу се залага 
за примена на курсот за вооружена борба и 
пристапува кон формирањето неколку нови 
партизански одреди во Македонија. 
Заедно со Страшо Пинџур во септември 1942  
година излегол на терен. Намерата им била да 
ги посетат партизанските одреди и партиските 
организации во Велешко и Прилепско. Сосема 
случајно бил уапсен на 19 декември 1942 во 
Велес, заедно со Страшо Пинџур. 
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По долго физичко измачување во Обласната 
полициска управа во Скопје и без судски 
процес, по петдневно ѕверско мачење, 
обајцата биле убиени од бугарската полиција 
на 4 јануари 1943 година (биле фрлени низ 
прозорец). 

Во чест на Мирче Ацев, првиот батаљон на 
Народноослободителната војска на 
Македонија, формиран на 18 јули 1943 година, 
го доби неговото име.  

Услови – Идејниот проект се однесува на 
скулптура изведена во траен материјал 
(мермер), која треба да се вклопи во естетската 
целина на архитектонскиот простор. 
Самата скулптура треба да е во согласност со 
Деталниот урбанистички план за тој локалитет  

Како извор на финансирање на ова спомен-
обележје е Влада на Република Македонија 
преку соодветното министерство, буџетот на 
Општина Прилеп, донации од компаниите кои 
работат со мермер, како и други извори. 
Одржување на скулптурата – Општина Прилеп  

Подигање на спомен обележје – скулптура  
на Стале Попов 

 
Стале Попов македонски раскажувач и 

романописец, роден е на 25 мај 1902 година во 
малото село Мелница, Мариово, како трето од 
петте деца на манастирскиот слуга Илија 
Сталев. Набргу умрела мајка му Неда (1908) и 
малиот Стале останал на товар на татко му и не 
многу постарите деца - сестрата Трна и братот 
Ѓуро, а во меѓувреме умреле и двете деца 
помали од него. Татко му кој цели 18 години 
бил манастирски слуга, станал поп во 
Витолиште и заедно со децата се преселил во 
ова најголемо и централно мариовско село. 
Тука Стале го минал детството, годините 
исполнети со тежок живот и многу мечти за 
поубава иднина. Помагал во домашните 
работи, одел по дрва во блиските планини, а 
во слободното време со другарите ловел риби 
во блиските реки. Тука го започнал 
образованието кај учителот Бино, кого 
подоцна често ќе го споменува во неговите 
дела. На 14 годишна возраст Стале Попов за 
првпат го напуштил Мариово и дошол во 
Прилеп, а потоа се вработил во Плетвар. Во 
Балканските војни додека вујко му Јован Ѓуров 
бил кмет во Витолиште, малиот Стале бил 
помошник писар. Иако поради војните го 
прекинал школувањето во него не згаснала 
желбата за образование. Неговите стари, по 
традиција, биле земјоделци, но меѓу нив 
имало и школувани. Уште како дете бил сведок 
на тешкиот живот на своите соселани, кои 
живееле ропски живот под турските аги и 

бегови како обесправена раја. Неговите биле 
малку поимотни и културно поиздигнати, 
зашто од нив имало и свештеници. Основно 
образование завршил во селото Витолиште 
(Мариовско). Започнал да учи гимназија во 
Прилеп, а завршил богословија во Битола и 
теолошки факултет во Белград. Сепак, тој 
никогаш не се запопил, а пред  Втората светска 
војна  работел како земјоделец, дрвар, овчар, 
трговец, бакал, службеник во тогашната 
Народна скупштина, општински чиновник, 
шумар, тутунски работник.  

По завршувањето на училиштето и 
отслужувањето на воениот рок се вработил во 
општината во Битола, а потоа и како писар во 
Духовниот суд во овој град со надеж да се 
запопи и да го замени татка си на парохијата. 
Но набргу умрела жена му и тој во два месеца 
службување ја напуштил Битола и се вратил во 
родниот крај да се грижи за своите мали деца. 
Но, немирен дух во 1930 година пак го 
напуштил Мариово и се преселил во Прилеп 
каде што се вработил во Пореската управа. И 
оттука бил отпуштен и кон крајот на оваа 
година бил преместен во Лесковац каде што 
работел како полициски писар. Потоа минал во 
Крушевац, од каде пак се вратил во Битола за, 
гонет од власта да ја напушти Македонија и да 
замине во Белград каде што се вработил како 
висок службеник во Општото одделение на 
Собранието на Кралството Југославија. 
Претчувствувајќи го она што набргу ќе се случи 
точно на 27 март 1941 година го напуштил 
Белград и се вратил во родното Мариово.  

Во текот на НОВ го помагал партизанското 
движење, додека за време на бугарската 
окупација на Македонија бил интерниран во 
Неврокопско (Бугарија). По ослободувањето на 
земјата Стале Попов станува претседател на 
Околискиот народен одбор во Прилеп, потоа 
работи како управник на Шумската дирекција, 
за потоа, во 1948 година да се вработи како 
професор по руски јазик во гимназијата 
„Цветан Димов” во Скопје. Но кога фондот на 
часовите по овој предмет бил намален, Стале 
Попов минал на работа во основното училиште 
„Браќа Миладиновци” каде што предавал 
македонски јазик, историја, биологија и руски 
јазик. Од ова работно место заминал во 
пензија во септември 1959 година. По 
неуспешното лечење во Интерното одделение 
на Градската болница во Скопје (октомври 
1964) и во Нишка Бања (јануари 1965) починал 
во Скопје на 10 март 1965 година.  

Стале Попов започнал многу рано да 
пишува, но како писател се оформил 
непосредно по Втората светска војна. Првите 



Службен гласник на Општина Прилеп  број 19 од 26.12.2019 

96 
 

раскази „Мице Касапче” и „Петре Андов” ги 
објавил во списанието „Современост”. 
Вистинска литературна афирмација доживеал 
со својот прв роман „Крпен живот” (1953). 
Веднаш потоа напишал цела серија свои дела 
и станал еден од најплодните романописци и 
раскажувачи во македонската литература. 
Следната година го издал вториот дел од 
„Крпен живот”, како и „Опасна печалба” 
(1954). Две години подоцна го објавил романот 
„Толе Паша”, а потоа и „Калеш Анѓа” (1958), 
„Дилбер Стана” (1958), „Мариовскиот панаѓур” 
(1961), „Мариовски раскази” и „Итар Пејо” 
(раскази). Во ракопис оставил богато 
литературно наследство од необјавена проза 
(раскази и романи): „Шаќир војвода” (роман), 
„Необично дете” (роман), „Доктор Орешкоски” 
(роман) и две збирки раскази. 
Услови – Идејниот проект се однесува на 
скулптура изведена во траен материјал 
(мермер), која треба да се вклопи во естетската 
целина на архитектонскиот простор. 
Самата скулптура треба да е во согласност со 
Деталниот урбанистички план за тој локалитет  
Како извор на финансирање на ова спомен-
обележје е Влада на Република Македонија 
преку соодветното министерство, буџетот на 
Општина Прилеп, донации од компаниите кои 
работат со мермер, како и други извори. 
Одржување на скулптурата – Општина Прилеп  
Подигање на спомен обележје – скулптура на 
Толе Паша - Стојан Кулески или Стојан Трајков 
Куликов  
Стојан Трајков Куликов е роден во селото 
Крушевица, Мариовско, во 1868 година. 
Дејствувал како ајдутски војвода пред 
создавањето на Организацијата. Во 1900 
година бил четник во четата на Мирче Ацев - 
Оровчанецот, и дејствувал во Прилепско, а 
подоцна бил назначен за војвода во 
Мариовско. Учествувал во Илинденското 
востание како војвода на чета. Неговата чета 
била дел од нападот на турскиот воен 
гарнизон во селото Витолиште, Прилепско. 
Откако неговата чета била предадена, загинал 
на 3 февруари 1904 година, заедно со осум 
свои четници и со својот син Велјан, во судир 
со турската војска кај месноста Кленов Дол, во 
близина на селото Гуѓаково, Прилепско. Во 
нерамноправната борба со турскиот аскер 
легендарниот мариовски војвода Толе Паша 
загинува заедно со сите 11 комити - соборци 
од неговата чета, меѓу кои неговиот син Велјан, 
Куле од Врпско, Петре Кормако со синот Јован 
од Маково, Петко од Маково, браќата Цветан и 
Петре од Шелеверци, Видан од Могила и 
Милан од Прилеп. За да се уверат дека 

војводата Толе Паша е убиен, турски офицери 
пресечената глава на Толета му ја однеле на 
валијата во Битола, при што валијата наредила 
главата пак да се врати кај Толевото тело, кое 
пред да биде пренесено во родното село 
Крушевица долго време почивало со спомен 
плоча која сѐ уште постои и е обновена во 
Кленски Дол над Гуѓаково. 
Услови – Идејниот проект се однесува на 
скулптура изведена во траен материјал 
(мермер), која треба да се вклопи во естетската 
целина на архитектонскиот простор. 
Самата скулптура треба да е во согласност со 
Деталниот урбанистички план за тој локалитет  
Како извор на финансирање на ова спомен-
обележје е Влада на Република Македонија 
преку соодветното министерство, буџетот на 
Општина Прилеп, донации од компаниите кои 
работат со мермер, како и други извори. 
Одржување на скулптурата – Општина Прилеп  
Подигање на спомен обележје – скулптура  на 
Крсте Гермов Шакир 
Крсте Гермов – Шаќир (Прилеп, 1875/6 – 
Скопје, 1962) – е македонски револуционер, 
деец на ТМОРО, мариовски војвода и народен 
јунак. Дејствувал во Мариово, на планината 
Ниџе и Кајмакчалан. Заедно со Толе-Паша, 
ликвидирал неколку османлиски зулумџии во 
Мариовско. Со своја чета  зел учество во 
Илинденското востание во 1903 година. 
Османлиските власти го осудиле на 101 година 
робија.Учествувал и во Балканските војни во 
1912 и 1913 година, а потоа емигрирал во 
Бугарија. По Ослободувањето се вратил во 
Македонија во 1944 година и бил избран за 
народен пратеник. Починал во длабока 
старост. Се обидел и во поезијата, напишал 
околу 50 песни на историски теми. Неговиот 
лик е претставен во романот на Стале Попов 
„Шаќир Војвода”, а е опеан и во повеќе 
македонски народни песни. 
Крсте Гермов е роден во 1875/6 година во 
Прилеп. Како млад се стекнал со образование, 
а подоцна работел како кројач. Сакал да 
раскажува приказни, но како и поголем дел од 
неговите сограѓани, бил голем шегобиец и 
мајатапчија. За да објави дека градот е 
рисјански, на турските порти во Варошкото 
маало во Прилеп им цртал крстови. Сметајќи 
дека си имаат работа со разбојник, Турците ќе 
го наречат Шаќир, по некој турски арамија. Во 
текот на животот Крсте користел неколку 
псевдоними (шест прекари), како на пример 
Аргир, но прекарот Шакир му останал до крајот 
на животот. На повеќе кладенци во областа 
изградил чешми и тие ќе го носат името  
Шекирова чешма. 
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Непомирливиот дух за правда го терал да 
организира акции против насилниците врз 
христијанското население. Во 1901 год. влегува 
во ТМОРО, во четата на прилепскиот војвода 
Петар Ацев. Прилепскиот комитет на 
Македонската револуционерна организација 
ги испратил Петар Ацев и Крсте Гермов Шакир 
во Мариово, за да формираат револуционерен 
комитет во оваа област. Тие успеваат да го 
придобијат познатиот Толе Паша, а со тоа и да 
го придобијат поголемот дел од населението. 
Особено преку Шакир Војвода, кој бил 
назначен за секретар-инструктор во четата, 
Толе Паша активно се вклучил и формирал 
револуционерни комитети во повеќе села во 
Мариово. 
Крсте Гермов (Шакир) бил многу способен 
војвода кој бил омилен помеѓу населението во 
Прилеп и Мариовскиот регион,. За цело време 
во предилинденскиот и илинденскиот период, 
како и потоа тие го помагале, обезбедувајќи му 
храна, засолниште и пари за Организацијата. 
За време на Илинденското востание Крсте 
Гермов Шакир учествувал во повеќе борби 
против турскиот аскер, а по востание како 
реонски војвода во Мариово, со неговата чета 
води повеќе борби против турскиот аскер и 
башибозук, како и со српските и грчки чети. Во 
1904 година го придружува Ѓорче Петров, а 
после е со војводата Никола Каранџулов. 
Кон крајот на 1906 година, Крсте Гермов 
Шакир и неговиот другар Иван Ѓуров биле 
сардисани во една прилепска куќа. По долга 
борба тие се предаваат на Турците, откако за 
нивните животи гарантирал италијанскиот 
офицер во служба на Турците Ѓузепе Луци. 
Предавајќи ја својата судбина во рацете на 
италијанскиот офицер, тие најпрво биле 
одведени во прилепскиот а подоцна и во 
битолскиот затвор. По долготрајното судење, 
во кое биле изнесени бројни сведоштва за 
револуционерната дејност на македонскиот 
војвода, судот донел пресуда со која Крсте 
Гермов Шакир бил осуден на смрт. Под 
притисок на Италијанците, посебно на 
офицерот Луци кој му го гарантирал животот и 
бил таен симпатизер на македонските комити 
и нивното дело, судот по кусо време ја 
преиначил пресудата, осудувајќи го на казна 
затвор од 101 година. Шакир останал во 
затворот се до младотурската револуција 1908 
година, кога со прогласувањето на „Уриетот”  
на 24 јуни истата година е амнестиран од 
новата власт. 
По ослободувањето, Шаќир најпрво заминал 
со Иван Ѓуров во Прилеп, каде што им бил 
приреден дочек, а по кратко време отишол за 

Солун. Во градот се сретнал со Горче Петров, 
кој го запознал со Јане Сандански, Христо 
Чернопеев, Димо Хаџи-Димов и други 
македонски дејци. Дружејќи се со 
федералистите, Шакир ги запознал нивните 
идеи, а по враќањето во Прилеп, заедно со 
Наум Тошев формира федеративна група на 
луѓе со слично мислење. 
Во пролетта 1909 година Шакир заминал за 
Софија каде што на средбата со Горче Петров 
добил наредба активно да дејствува против 
велико-бугарските клубови во Прилеп. За да 
може да ја исполни задачата, по враќањето во 
градот есента истата година, Шакир отворил 
сопствен ан. Меѓутоа, по влошувањето на 
политичката состојба во 1910 година, Турците 
барајќи склад со оружје, го затвориле Шакир, 
Петре Ацев и други од неговата група. Иако 
подложени на мачење, Турците не успеале да 
дознаат каде е складот. По една недела еден 
дел затворените, меѓу кои бил и Петре Ацев, 
преку Битола биле интернирани на островот 
Родос, а Шакир и дел од затворените биле 
ослободени. 
На почетокот на балканските војни, сметајќи 
дека дошло време за конечно ослободување 
од турското ропство,  македонското население 
масовно зема учество. Во Прилепско, на 
повикот за војна, населението масовно се 
пријавувало и се формирала месна милиција 
од повеќе чети. Во прилепско биле 
мобилизирани околу 1.000 милиционери и на 
15 октомври 1912 година разбиле еден турски 
коњанички одред на просторот меѓу Прилеп и 
Плетвар. На 20 октомври го ослободиле селото 
Тополчани, а на 23 октомври 1912 година 
влегле во Прилеп како ослободители. 
Во прилепскиот реон се борела и четата на 
Крсто Гермов, која била наречена Прилепски 
летечки одред. Во неа, главно, влегувало 
месно население и содејствувало со четата на 
ВМРО на војводата Милан Ѓурлуков. Иако 
содејствувале со српските воени формации 
удирајќи во тилот на турската војска и им 
овозможиле на српската војска да ги пробие 
турските позиции на Присад, поради што 
војводата Ѓурлуков добил лично благодарност 
од српскиот престолонаследник кнезот 
Александар, набргу српските власти ја 
заборавиле помошта на македонскиот народ. 
По доаѓањето на српските војски во Прилеп, 
сите чети ги нарекувале бугарски, а војводите 
Ѓурлуков и Шакир, како штетни за српската 
политика, ги затвориле. Упорно тврдејќи дека е 
Македонец и дека дејствувал само како 
македонски војвода, по многу сослушувања 
Шакир го пуштиле, мислејќи дека во иднина ќе 



Службен гласник на Општина Прилеп  број 19 од 26.12.2019 

98 
 

можат да го искористат во полза на српската 
пропаганда. 
Крсте Гермов-Шакир со многу други 
Македонци, заминал за Солун а оттаму тргнале 
кон Црно Море, со цел да им помогнат на 
сојузничките војски во борбата против Турците. 
Секоја наредба, секое движење и борба, 
Шакир ги прифаќал единствено со надеж дека 
со тоа ќе придонесе и неговата Македонија да 
биде слободна. Сепак прогоните, затворањата 
и масовните убиства, го потиснале 
македонското националноослободително 
движење, па голем дел од македонските 
општествени дејци и револуционери биле 
принудени да емигрираат во соседните земји. 
Во 1913 г.одина заедно со сите македонски 
доброволни дружини, Шакир бил доведен во 
градот Гурѓина. Подоцна, Шакир и 
Македонците од Македонско-одринското 
ополчение биле мобилизирани и одведени во 
Софија. Во 1914 г. бил земен во бугарската 
војска и од сите Македонци била формирана 
една дивизија која била наречена 
„Единаесетта македонска дивизија” во која 
Шакир бил назначен за командир на Првиот 
вод во Првата чета од Петтиот македонски 
полк. Има добиено орден за храброст од ИВ 
ред 
Во 1917 година Шакир одбил да земе учество 
во борбите против Србите во мариовскиот крај, 
Поради тоа бил испратен на принудна работа 
во Петтата етапна дружина која правела 
патишта и морал да насипува чакал по 
макадамските патишта. Таму останал се до 
1918 година од кадешто се вратил во Ксанти. 
Тука ги оживеал контактите со приврзаниците 
на идејата за автономна Македонија, како 
Димо Хаџи-Димов, Михаил Герџиков, Ѓорги 
Скрижевски и други. 
По војната Крсте Гермов Шакир живее во 
Софија и активно се занимавал со 
револуционерна дејност се до смртта на Димо 
Хаџи-Димов (13 .ИЏ. 1924), кога со цел да се 
уништи македонската прогресивна мисла, 
започнале масовни убиства. Оттогаш па се до 
1944 година, Шакир останал само љубопитен 
посматрач на политичките случувања во 
тогашна Бугарија. За време на неговиот престој 
во Бугарија работи во трамвајската служба и 
истовремено членувал во „Прилепското 
добротворно друштво”, а во 1935/36 година 
соработувал и со списанието „Македонски 
вести”. 
Желбата да се врати повторно во Македонија 
никогаш не го напуштила. Во Македонија се 
вратил по Втората светска и како највозрасен 
народен пратеник од Прилепско на 01.09.1946 

година го отвора Првото заседание на 
Македонското народно собрание. Пред својата 
смрт војводата во разговор со Лазар 
Колишевски во 1961 година истакнал: ..Дојдов 
да ти кажам уште една работа: сите 
пишувате, и порано пишуваа, внатрешни, 
надворешни, врховисти, централисти и 
слично, е, па додов да ти кажам дека на 
Дворот велгувавме сите: едни низ главаната 
врата, други низ малата врата, некои низ 
капиџик, некои низ прозорец, некои преку 
таван, а некои богами и преку баџа! Туку да 
знаеш, сите влегуваа... освен еден човек... 
Таму не влезе само Гоце Делчев... 
Последните години ги поминал во друштво со 
Стале Попов. Починал во Скопје на 17 
декември 1962, а погребан е со високи почести 
на Старите прилепски гробишта во родниот 
град Прилеп. Прилепчани достоинствено ќе го 
испратат својот јунак. Опишувајќи го 
испраќањето на Војводата Шакир до неговиот 
вечен дом, неговата ќерка Нада Гермова – 
Бабиќ во едно свое интервју (Дневник, 
02.08.2006) ќе изјави: „Река од луѓе течеше 
крај одарот поставен во Домот на Армијата 
да му се поклонат. Трпеливо, со часови, 
прилепчани чекаа да му оддадат последена 
почит. Речиси цел Прилеп излезе на 
последното испраќање на својот сограѓанин. 
Погребната поворка беше долга со 
километри, од центарот до Гробиштата. Со 
државни почести, високи државни, локални 
функционери и блиски соборци, старо и младо 
се простија од Шакир. Никој не ги извади 
граѓаните на улица. Не ги тераше да 
положуваат цвеќиња. Тие го сакаа како свој 
јунак оти им беше симбол на протест, 
гордост и простум. Ги водеа само 
сеќавањата и раскажувањата за храбрите 
акции на Шакир”. 
Услови – Идејниот проект се однесува на 
скулптура изведена во траен материјал 
(мермер), која треба да се вклопи во естетската 
целина на архитектонскиот простор. 
Самата скулптура треба да е во согласност со 
Деталниот урбанистички план за тој локалитет  
Како извор на финансирање на ова спомен-
обележје е Влада на Република Македонија 
преку соодветното министерство, буџетот на 
Општина Прилеп, донации од компаниите кои 
работат со мермер, како и други извори. 
Одржување на скулптурата – Општина Прилеп  
 
 
Подигање на спомен обележје – спомен 
плоча на куќата од Ѓорче Петров во населба 
Варош, Прилеп   
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Ѓорче Петров, целосно име Георги Петров 
Николов (2 април, 1865, с. Варош, Прилепско 
28 јуни 1921, Софија, Бугарија) — професор, 
публицист, историчар, идеолог на 
Македонската револуционерна организација. 
Се школувал во Прилеп, Битола, Солун и во 
Пловдив. Бил учител во Штип (1886-1887). Како 
учител во Скопје  (1888–1891) соработувал со 
митрополитот Теодосиј Гологанов и ја 
поддржувал неговата идеја за возобновување 
на Охридската архиепископија. Бил професор 
во Битола (1891–1895) и во Егзархиската 
гимназија во Солун (1895–1897). 
Основал повеќе револуционерни групи и 
кружоци на МРО (Штип, Битола, Прилеп, 
Охрид, Крушево, Кичево, Ресен, Леринско и 
Костурско). Член на Централен комитет на 
МРО. Учествувал на Солунскиот конгрес (1896) 
и бил еден од составувачите на Уставот и на 
Правилникот на ТМОРО. Ја објавил книгата 
Материјали по изучувањето на Македонија 
(Софија, 1896). 
Корицата на книгата „Материјали по 
изучувањето на Македонија “ напишана и 
издадена од Ѓорче Петров во 1896 
Бил задграничен претставник на ТМОРО, 
заедно со Гоце Делчев, во Софија (1897–1901). 
Учествувал во уредувањето на 
револуционерниот хектографиран весник На 
оружје. Во Илинденско востание предводел 
чета во Прилепско и во Мариовско. По 
востанието останал во Македонија и работел 
на обновувањето на организационата мрежа, 
учествувал на Прилепскиот, Струмичкиот и 
Рилскиот општ конгрес. На Рилскиот конгрес 
бил повторно избран за задграничен 
претставник на Организацијата во Софија. 
Го уредувал списанието Културно единство  
(Солун, 1908–1909). Во времето на Балканските 
војни и на Првата светска војна бил на служба 
во Серез, Битола и Драма. Член на 
Привременото претставништво на бившата 
ВМРО, противник на врховизмот и на делбите 
на Македонија на Версајската конференција. 
Убиен по наредба на Тодор Александров. 
ој е роден во ситно трговско семејство. Се 
школувал во Прилеп, Битола и Солун.  Во 
солунската гимназија останал до 1885 година 
кога поради учество во ученичкиот бунт бил 
исклучен со група од 12 македонски ученици 
меѓу кои и еден друг иден револуционер Пере 
Тошев. 
Престојувал во Источна Румелија каде собирал 
финансиски средства за набавка на оружје за 
идните востанички акции во Македонија. Во 
1885 година завршува 6-ти клас во обласната 
гимназија во Пловдив. Поради слабото здравје 

се вратил во татковината како егзархиски  
учител во Штип 1885 година. 
Во 1888 година заминал во Солун како 
коректор во основаната печатница на Коне 
Самарџиев. Во 1889 година станал учител во 
скопската бугарска гимназија сè до 1890 каде 
се запознал со владиката Теодосиј, заговорник 
за обновување на охридската архиепископија. 
Потоа заминал во Бугарија, време кое се 
покажува решавачко за создавање на ВМРО. 
Тој учествувал во испраќањето на ќирџијата 
Доне со пратки бомби од Штип до Битола 
Во март 1885 година во Солун бил кооптиран 
за член на ЦК на ВМРО каде на Солунскиот 
конгрес  заедно со ГОце Делчев добиле задача 
да го изготват уставот на организацијата. 
Подоцна со налог на организацијата занимал 
како задграничен претставник во Софија. 
Своите погледи ги образложувал во својот 
весник „Бунтовник” каде во средиштето на 
неговата идеологија лежеле паролата 
„Македонија на Македонците”. Иако не го 
поддржувал, тој сепак учествувал во 
Илинденското востание и тоа со чета во 
борбите кај прилепско-мариовскиот крај. На 
Рилскиот конгрес бил избран повторно како 
задграничен претставник на ВМРО во Софија. 
 
Поставување на скулптура „Мајмун”, пред 
градскиот стадион во Прилеп, после неговото 
официјално пуштање во употреба, обележје 
на навивачката група „Мајмуни”, за 
фудбалскиот клуб „Победа”-Прилеп 
 
Клубот е формиран во 1941 година. Најпрво го 
носел името „Гоце Делчев” за подоцна да го 
промени во денешното име „Победа”. Во 
поранешната СФРЈ седум пати бил првак на 
Македонија и тоа во сезоните: 1952/53, 
1958/59, 1961/62, 1962/63, 1978/79, 1980/81 и 
1985/86 со тоа освојувајќи најмногу 
шампионски титули во тогашната Републичка 
лига.  
Од осамостојувањето на Македонија се 
натпреварувал во најквалитетното друштво и 
секогаш бил на самиот врв а ги има освоено и 
шампионските титули во сезоните 2003/04 и 
2006/07 и пехарот во националниот Куп во 
сезоната 2001/02. Домашните натпревари ги 
играл на градскиот стадион Гоце Делчев во 
Прилеп кој има капацитет од 15.000 гледачи, а 
настапувал во традиционалните црвено-бели 
дресови. 
Поставувањето на скулптура „Мајмун”, пред 
градскиот стадион во Прилеп, после неговото 
официјално пуштање во употреба, е обележје 
на навивачката група „Мајмуни”, која верно и 
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во секој чекор го прати  фудбалскиот клуб 
„Победа”-Прилеп 
Услови – Идејниот проект се однесува на 
скулптура изведена во траен материјал 
(мермер), која треба да се вклопи во естетската 
целина на архитектонскиот простор. 
Самата скулптура треба да е во согласност со 
Деталниот урбанистички план за тој локалитет  
Како извор на финансирање на ова спомен-
обележје е Влада на Република Македонија 
преку соодветното министерство, буџетот на 
Општина Прилеп, донации од компаниите кои 
работат со мермер, како и други извори. 
Одржување на скулптурата – Општина Прилеп  
Партерно уредување и санирање на 
споменици, скулптури и спомен обележја 

- Партерно уредување и санирање на 
Споменикот на Песјобрце од авторот Бранко 
Конески, посветен на жртвите за време на 
ослободувањето на Прилеп, 03.11.1944 година  

- Партерно уредување и санирање, означување 
и осветлување на „Отворената галерија на 
мермерни скултури”- сите мермерни 
скулптури поставени на јавните простори на 
територија на Општина Прилеп  

- Спомен – плочи на кој им треба чистење, 
санирање или замена со нови:                                                 

1. ул. Вера Циривири бр.12а;   
2. ул. Бошко Јанкоски бр.4;  
3. ул. Адем Адемоски бр.9;  
4. ул. Егејска бр.39а;  
5. ул. Пецо Крстески-Даскалот бр.9. 
- Спомен – обележје (со три мермерни плочи) на 

кое му треба чистење и санирање  во м.в. Орта 
Џамија; 

- Спомен – обележје на кое му треба чистење и 
санирање во УЗ Корзо (Врбеско Маало-
игралиште); 

- Спомен – чешма (Бела Чешма) на која и треба 
чистење и санирање УЗ Варош; 

- Спомен -  чешма и спомен - обележје на која и 
треба чистење и санирање во м.в.(месност 
викана) Шаторов Камен.    
 
 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Во текот на годините во зависност од 
потребите , програмата може да претрпи 
измени и дополнувања. 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
 

Број 09-4376/28 
26.12.2019 година 

П р и л е п 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
на Совет на Општина Прилеп 

м-р Миле Талевски 
 

 
Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен 
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 
и 11/2008) Градоначалникот на Општина 
Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ  
НА ПЛАТИТЕ ВО ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ ПРИЛЕП 

БРОЈ 02-3215/9 ОД 23.12.2019 ГОДИНА 
 
1. Одлуката за давање согласност на 
Одлуката за утврдување на вредноста на бодот 
за пресметување на платите во ЈКП 
,,Комуналец’’-Прилеп, бр.02-3215/9 од 
23.12.2019 година, се објавува во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08-4378/28  ГРАДОНАЧАЛНИК 

 26.12.2019година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 
точка 46 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на 
Општина Прилеп на седницата, одржана на 
ден 26.12.2019 година, донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Одлуката за 
утврдување на вредноста на бодот за 

пресметување на платите во ЈКП ,,Комуналец’’-
Прилеп,  

бр.02-3215/9 од 23.12.2019 година 
 

член 1 
Се дава согласност на Одлуката за утврдување 
на вредноста на бодот за пресметување на 
платите во ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп, бр.02-
3215/9 од 23.12.2019 година. 

 
член 2 

Одлуката да се достави до ЈКП ,,Комуналец’’-
Прилеп, Градоначалникот, архивата на 
Општина Прилеп 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 
на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’. 
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Број 09-4376/29 

26.12.2019 година 
П р и л е п 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
на Совет на Општина Прилеп 

м-р Миле Талевски 
   
       
            

 
 
 Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен 
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 
и 11/2008) Градоначалникот на Општина 
Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ НА ПОМОШНО-
ТЕХНИЧКИТЕ ЛИЦА ВРАБОТЕНИ ВО ЈОУ ДОМ 

ЗА СТАРИ ЛИЦА „КИРО КРСТЕСКИ – ПЛАТНИК“ 
БРОЈ  02-924/2  ОД 23.12.2019 година 

 
 
1.Одлуката за давање согласност на Одлуката 
за утврдување на вредност на бодот на 
помошно-техничките лица вработени во ЈОУ 
Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“ - 
Прилеп бр.02-924/2 од 23.12.2019 година, се 
објавува во “Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 

 
Број 08-4378/29  ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2019 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002) и член 26 став 1 
точка 46 од Статутот на Општина Прилеп 
(“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 
6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот на 
Општина Прилеп на седницата, одржана на 
ден 26.12.2019 година, донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за давање согласност на Одлуката за 

утврдување на вредност на бодот на помошно-
техничките лица вработени во ЈОУ Дом за 

стари лица „Киро Крстески-Платник“Прилеп 
бр.02-924/2 од 23.12.2019 година. 

 
член 1 

Се дава согласност на Одлуката за утврдување 
на вредност на бодот на помошно-техничките 
лица вработени во ЈОУ Дом за стари лица 

„Киро Крстески-Платник“Прилеп бр.02-924/2 
од 23.12.2019 година. 

 
член 2 

Одлуката да се достави до ЈОУ Дом за стари 
лица ,,Киро Крстески-Платник’’-Прилеп, 
Градоначалникот, архивата на Општина 
Прилеп. 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 
на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’. 
 

Број 09-4376/30 
26.12.2019 година 

П р и л е п 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
на Совет на Општина Прилеп 

м-р Миле Талевски 

 
Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен 
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 
и 11/2008) Градоначалникот на Општина 
Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  

ПРИФАЌАЊЕ НА ДОНАЦИЈА НА ОПРЕМА И 
ПОДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП И 

ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 
ДОНИРАНАТА ОПРЕМА И ПОДВИЖНИ СТВАРИ 
НА ЈАВНАТА ОПШТИНСКА УСТАНОВА -ДОМ ЗА 

СТАРИ ЛИЦА „КИРО КРСТЕСКИ ПЛАТНИК “-
ПРИЛЕП 

 
1.Одлуката за прифаќање на донација на 
опрема и подвижни ствари на Општина Прилеп 
и давање на трајно користење на донираната 
опрема и подвижни ствари на Јавнатa 
општинска установа – Дом за стари лица „Киро 
Крстески Платник“ – Прилеп, се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08-4378/30  ГРАДОНАЧАЛНИК 

 26.12.2019 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 

 
Врз основа на член 36, став 1 точка 15 од 
Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на РМ" број 5/02), а во врска со член 6 
став 2 и 3 од Законот за финансирање на 
единиците за локална самоуправа ("Службен 
весник на РМ" број 61/04,96/04, 67/07,156/09 и 
47/11) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на 
Општина Прилеп ("Службен гласник на 
Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 
11/2008), а во врска со член 44 од Закон за 
користење и располагање со стварите во 
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државна сопственост и со стварите во 
општинска сопственост(Сл. Весник на РМ, бр.78 
од 13.05.2015 година), Советот на Општина 
Прилеп на седницата одржана на ден 
26.12.2019 година донесе: 
 
 
 

ОДЛУКА 
за прифаќање на донација на опрема и 

подвижни ствари на Општина Прилеп и и 
давање на трајно користење на донираната 

опрема и подвижни ствари на Јавнатa 
општинска установа – Дом за стари лица „Киро 

Крстески Платник“ – Прилеп 
 

член 1 
Со оваа одлука, Општина Прилеп ја прифаќа 
донацијата на опрема и подвижни ствари за 
нега на стари лица од Салвешјн Адми 
Хуманитарна Помош од Вестерас, Шведска. 
Опремата се состои  која се состои од: 
електрични кревети, душеци, масички (за до 
кревет и мобилни), медицински кревет, кревет 
со наклон, различни предмети, метални 
полици, инвалидски колички (електрични, со 
преклоп и без преклоп), рампи за инвалидски 
колички, одалки (со ролатор и со подесување 
на висина), поддршки за движење, опрема за 
вежбање, столици (на колца, електрични со 
дигалка, мобилни, посебни), лифт, врталки за 
пациенти, стол за стари и хедикепирани лица, 
метални носачи на храна со колца, разни ситни 
предмети, штаки, стегалки за вежбање, 
покривачи/ќебиња, јоргани, навлаки за 
перница, зимски алишта за возрасни, зимски 
алишта за деца, алишта, машки и женски 
вентијаги, домашен текстил, канцелариски 
мебел и материјали, големи и мали бели табли 
и работна облека. 

член 2 
Општина Прилеп донираната опрема и 
подвижни ствари за нега на стари лица со оваа 
одлука ги дава на трајно користење на ЈОУ Дом 
за стари лица Киро Крстески Платник –Прилеп. 
 

член 3 
Донацијата од член 1 на оваа Одлука ќе се 
прими, реализира и даде на трајно користење 
согласно закон. 

член 4 
Оваa Одлука влегува во осмиот ден од денот 
на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
 

 
Број 09-4376/31 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

26.12.2019 година 
П р и л е п 

на Совет на Општина Прилеп 
м-р Миле Талевски 

 
Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен 
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 
и 11/2008) Градоначалникот на Општина 
Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ПРОФАЌАЊЕ НА ДОНАЦИЈА -УРБАНА ОПРЕМА 
НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ОД ДРУШТВО ЗА 
УПРАВУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ 

„ПАКОМАК“ ДОО СКОПЈЕ 
 
 
1. Одлуката за прифаќање на донација-
урбана опрема на Општина Прилеп од 
Друштво за управување и отпад од пакување, 
ПАКОМАК ДОО Скопје, се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08-4378/31  ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2019година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 

  
Врз основа на член 36, став 1 точка 15 од 
Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на РМ" број 5/02), а во врска со член 6 
став 2 и 3 од Законот за финансирање на 
единиците за локална самоуправа ("Службен 
весник на РМ" број 61/04,96/04, 67/07,156/09 и 
47/11) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на 
Општина Прилеп ("Службен гласник на 
Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 
11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на 26.12.2019 година, 
донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за прифаќање на донација-урбана опрема на 
Општина Прилеп од Друштво за управување и 

отпад од пакување, ПАКОМАК ДОО Скопје 
 

член 1 
 Со оваа одлука, Општина Прилеп ја 
прифаќа донацијата од давателот на 
донацијата-Друштво за управување и отпад од 
пакување, ПАКОМАК ДОО Скопје, која се 
состои урбана опрема и тоа: 
- 2(две) детски лулашки 
-1(една) клацкалка 
-1(една)детска лизгалка  
-1(една)рекламна табла 
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за цели од јавен интерес односно забавно 
рекреативна дејност за деца. 
 
 

член 2 
Донацијата од член 1 на оваа Одлука ќе се 
прими и реализира согласно закон. 
 

член 3 
Оваа Одлука влегува во сила, осмиот ден од 
денот на објавувањето во "Службен гласник на 
Oпштинa Прилеп". 
 

Број 09-4376/32 
26.12.2019 година 

П р и л е п 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
на Совет на Општина Прилеп 

м-р Миле Талевски 
 
Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен 
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 
и 11/2008) Градоначалникот на Општина 
Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ОТПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕ 
НА ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ПОБЕДА“ АД ПРИЛЕП 

ВО СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 

1.Одлуката за отпочнување постапка за 
превземање на Фудбалски клуб „Победа“ АД 
Прилеп во сопственост на Општина Прилеп, се 
објавува во “Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 

 
 

Број 08-4378/32  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2019 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 
 
 

              Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 5/2002) а 
во врска со 13 од Закон за спорт (Службен 
весник" бр. 29/2002; 66/2004; 83/2005; 
81/2008; 18/2011; 51/2011; 64/2012; 148/2013; 
187/2013; 42/2014; 138/2014; 177/2014; 
72/2015; 153/2015; 6/2016; 55/2016; 61/2016; 
106/2016; 190/2016; 52/2019; 98/2019; 
244/2019) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот 
на Оштина Прилеп (“Службен гласник на 
Општина Прилеп” 6/2003 и 4/2005),Советот на 
Општина Прилеп на седницата одржана на 
26.12.2019 година, донесе: 
 

Одлука 
за отпочнување постапка за превземање на 

Фудбалски клуб „Победа“ АД Прилеп во 
сопственост на Општина Прилеп 

член 1 
Со оваа Одлука, Општина Прилеп отпонува 
постапка за  превеземање во сопственост 
Фудбалски Клуб „Победа“ АД Прилеп. 
 

член 2 
Оваа одлука е со цел остварување на јавниот 
интерес на Општина Прилеп во областа на 
спортот и заради планирање и реализација на 
програмските активности во областа на 
спортот. 

член 3 
Се задолжуваат надлежните служби на 
Општина Прилеп по донесувањето на оваа 
одлука да ја започнат постапката за преносот 
на акциите согласно закон, а истите ќе 
преминат во сопственост на Општина Прилеп 
со запишување во Централен регистар на РСМ. 
По запишувањето, Архивската документација, 
средствата за работа и другите права и 
обврски, ќе  се пренесат во сопственост на 
Општина Прилеп. 

член 4 
Средствата за финансирање на Фудбалски Клуб 
Победа АД Прилеп остануваат непорменети од 
Општина Прилеп,  Буџетот на Република 
Северна Македонија, како и од легати, 
подароци, донации и други извори. 
 

член 5 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 
на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’. 
 

 
Број 09-4376/33 

26.12.2019 година 
П р и л е п 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
на Совет на Општина Прилеп 

м-р Миле Талевски 
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