
 
 
 

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

 
 

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА КВАРТАЛНИПТ ИЗВЕЩТАЈ ЗА ИЗВРЩУВАОЕ НА  
БУЧЕТПТ НА ППЩТИНА ПРИЛЕП ЗА ШЕТВРТ КВАРТАЛ ПД 2019 ГПДИНА 

 
 
1.Кварталнипт Извещтај за изврщуваое на Бучетпт на Опщтина Прилеп за шетврт квартал пд 2019 гпдина, 
се пбјавува вп “Службен гласник на Опщтина Прилеп”. 

 
 

 
 

Брпј 08-591/1  ГРАДОНАЧАЛНИК 

11.02.2020 гпдина  на Опщтина Прилеп 

П р и л е п     

 

 

 

 

 Илија Јпванпски 

 

 
 

 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 

НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Службен гласник на Општина 

Прилеп – Излегува по потреба 

11 Февруари 2020 година 

Службен гласник број 3 

Овој примерок чини 50 ден. 

Годишна претплата 2.000 ден. 

Жиро с-ка при Комерцијална 

банка – Филијала Прилеп 

300020000208779 

ЕДБ 4021996117695 

Адреса: „Прилепски бранители “ бр.1, тел.416-454, www.prilep.gov.mk, 

 емаил:prilep@prilep.gov.mk 

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

 
 

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ПРПЩИРУВАОЕ НА СРЕДСТВАТА 
 НА БУЧЕТПТ НА ППЩТИНА ПРИЛЕП ЗА 2020 ГПДИНА 

 
 

1. Одлуката за прпщируваое на средствата на Бучетпт на Опщтина Прилеп за 2020 гпдина, се 
пбјавува вп “Службен гласник на Опщтина Прилеп”. 

 
 

 
Брпј 08-591/2  ГРАДОНАЧАЛНИК 

11.02.2020 гпдина  на Опщтина Прилеп 

П р и л е п     

 

 

 

 

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

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 

ДПДЕЛУВАОЕ НА ЗАВРЩНИ ПЛПШКИ-

ИВИШНАЦИ ВП ППВРЩИНА ПД ПКПЛУ 100М 

ДПЛЖНИ НА МАНАСТИРПТ СВ.ЈПВАН 

КРСТИТЕЛ-МАРКПВА ШЕЩМА, ПРИЛЕП, 

КПИ ГИ ИМА НА РАСППЛАГАОЕ ППЩТИНА 

ПРИЛЕП 

 
 
1.Одлуката за дпделуваое на заврщни плпшки-
ивишнаци вп ппврщина пд пкплу 100м дплжни 
на манастирпт Св.Јпван Крстител-Маркпва 
Чещма, Прилеп, кпи ги има на распплагаое 
Опщтина Прилеп, се пбјавува вп “Службен 
гласник на Опщтина Прилеп”. 

 
     Брпј 08-591/3  ГРАДОНАЧАЛНИК 

11.02.2020 гпдина  на Опщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тoшка 10 

пд Закпнпт за лпкалната сампуправа 

(“Сл.весник на РМ” бр.5/2002) и шлен 26 став 1 

тпшка 33 пд Статутпт на Опщтина Прилеп (“Сл. 

гласник на ппщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 

И 11/2008) Спветпт на Опщтина Прилеп на 

седницата пдржана на 11.02.2020 гпдина, 

дпнесе: 

П  Д  Л  У  К  А 
за дпделуваое на заврщни плпшки- ивишнаци  

вп ппврщина пд пкплу 100м дплжни 
на манастирпт Св.Јпван Крстител –Маркпва 
Чещма,Прилеп, кпи ги има на распплагаое 

Опщтина Прилеп  
 

шлен 1 
На манастирпт Св.Јпван Крстител-

Маркпва Чещма,Прилеп се дпделуваат  
заврщни плпшки-ивишнаци,  вп ппврщина пд 
пкплу 100м дплжни, кпи ги има на распплагаое 
Опщтина Прилеп. 
 
 

Член 2 
Дпделуваоетп-предаваоетп на 

заврщните плпшки-ивишнаците вп ппврщина пд 
пкплу 100м дплжни ќе се изврщи вп присуствп 
на претставник пд ЕЛС Прилеп. 

 

Член 3 
Одлуката да се дпстави дп манастирпт 

Св.Јпван Крстител-Маркпва Чещма, Прилеп, 
Градпнашалникпт и архивата на Опщтина 
Прилеп. 

Член 4 
Ова Одлука влегува вп сила псмипт 

ден, пд денпт на пбјавуваоетп  вп “Службен 
гласник на Опщтина Прилеп”. 

 

  
   Брпј 09-589/4                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.02.2020 гпдина                      на Спвет на Опщтина Прилеп 
     П р и л е п                                         м-р Миле Талевски 

     
 

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

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

ДПДЕЛУВАОЕ НА ПАРИШНИ СРЕДСТВА НА 

ЕВГЕНИЈА НАЈДПСКА ЗА ЛЕКУВАОЕ НА 

НЕЈЗИНИПТ МАЛПЛЕТЕН СИН ДЕЈАН НАЈДПСКИ 

 
1.Одлуката за дпделуваое на паришни средства 

на Евгенија Најдпска за лекуваое на нејзинипт 

малплетен син Дејан Најдпски, се пбјавува вп 

“Службен гласник на Опщтина Прилеп”. 

 
     Брпј 08-591/4  ГРАДОНАЧАЛНИК 

11.02.2020 гпдина  на Опщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 10 
пд Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002) и шлен 26 став 1 тпшка 
33 пд Статутпт на Опщтина Прилеп ( “Службен 
гласник на Опщтина Прилеп” 6/2003), Спветпт 
на Опщтина Прилеп на седницата пдржана на 
11.02.2020 гпдина, дпнесе:  
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П  Д  Л  У  К  А 
за дпделуваое на паришни средства на Евгенија 

Најдпска за лекуваое на нејзинипт малплетн 
син Дејан Најдпски 

 
Член 1 

           Сп пваа Одлука Спветпт на Опщтина 
Прилеп дпделува паришни средства на Евгенија 
Најдпска за лекуваое на нејзинипт малплетен 
син Дејан Најдпски. 
           Ппмпщта се спстпи пд паришни средства 
вп висина пд 250.000 денари  пд  Бучетпт на 
Опщтина Прилеп за 2020 гпдина, вп делпт пд 
Бучетпт на дпнации.    
 

Член 2 
 Средствата пд шлен 1 став 2 на пваа 
Одлука се пбезбедуваат пд Бучетпт на Опщтина 
Прилеп за 2020 гпдина, вп делпт пд Бучетпт на 
дпнаци, а ќе бидат пренесени на трансакциска 
сметка бр.530500020098454 на име на Евгенија 
Најдпска при Охридска Банка АД  Скппје. 
 

Член 3                                      
Одлуката да се дпстави дп именуванта, 

Градпнашалникпт и  архивата на Опщтина 
Прилеп. 
 

Член 4 
 Оваа Одлука влегува вп сила псмипт 
ден пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен 
гласник на Опщтина Прилеп”. 

 
    Брпј 09-589/5                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ  
11.02.2020 гпдина                      на Спвет на Опщтина Прилеп 
     П р и л е п                                         м-р Миле Талевски 
 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 
УСВПЈУВАОЕ НА ГПДИЩНИПТ ИЗВЕЩТАЈ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНПСТИ НА ЈПУГД „НАЩА 
ИДНИНА“-ПРИЛЕП, ВП 2019 ГПДИНА 

 
1. Одлуката за усвпјуваое на Гпдищнипт 

Извещтај за реализирани активнпсти на 

ЈОУДГ„Наща иднина“-Прилеп, вп 2019 гпдина, се 

пбјавува вп “Службен гласник на Опщтина 

Прилеп”. 

 
Брпј 08-591/5  ГРАДОНАЧАЛНИК 

11.02.2020 гпдина  на Опщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 6 в.в 

тпшка 15 пд Закпнпт за лпкалната сампуправа 
(“Службен весник на Република Македпнија” бр. 
5/2002), шлен 116 став 1 алинеа 2 пд Закпнпт за 
защтита на децата (Сл.весник на Република 
Македпнија  бр.23/13; бр.12/14, бр.44/14, 
бр.144/14, бр.10/15 и бр.150/15) и шлен 26 став 1 
тпшка 30 пд Статутпт на Опщтина Прилеп 
(“Службен гласник на Опщтина Прилеп” бр. 
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Спветпт на Опщтина 
Прилеп на седницата, пдржана на 11.02.2020 
гпдина, дпнесе: 

 
П Д Л У К А 

за усвпјуваое на Гпдищнипт Извещтај за 
реализирани активнпсти на ЈОУДГ„Наща 

иднина“-Прилеп, вп 2019 гпдина 
 

шлен 1 
Се усвпјува Гпдищнипт Извещтај за 

реализирани активнпсти на ЈОУДГ„Наща 
иднина“-Прилеп, вп 2019 гпдина. 

 
                                        шлен 2 

Одлуката да се дпстави дп ЈОУДГ ,,Наща 
иднина’’-Прилеп, Градпнашалникпт и архивата 
на Опщтина Прилеп. 

 
шлен 3 

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

 
    Брпј 09-589/6                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ  
11.02.2020 гпдина                      на Спвет на Опщтина Прилеп 
     П р и л е п                                         м-р Миле Талевски 

 
Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 

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

 
            З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ 

СПГЛАСНПСТ НА ПДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАОЕ 

НА ВРЕДНПСТА НА БПДПТ ЗА ПРЕСМЕТУВАОЕ 

НА ПЛАТИ НА ППМПЩНП-ТЕХНИШКИ ЛИЦА  

ВРАБПТЕНИ ВП ЈПУДГ „НАЩА ИДНИНА“ 

ПРИЛЕП ЗА 2020 ГПДИНА 
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1.Одлуката за даваое спгласнпст на Одлуката за 

утврдуваое на вреднпста на бпдпт за 

пресметуваое на плати на ппмпщнп-технишки 

лица врабптени вп ЈОУДГ „Наща Иднина“ 

Прилеп за 2020 гпдина, се пбјавува вп “Службен 

гласник на Опщтина Прилеп”. 

 
Брпј 08-591/6  ГРАДОНАЧАЛНИК 

11.02.2020 гпдина  на Опщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 15 

пд Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 

весник на Република Македпнија” бр. 5/2002), а 

вп врска сп шлен 166-з пд Закпнпт за защтита на 

децата („Сл.весник на Република Македпнија” 

бр.23/13; бр.12/14; бр.44/14; бр.144/14; 

бр.10/15; бр.25/15, бр.150/15, бр.192/15, 

бр.27/16, бр.163/17, бр.21/18, бр.198/18 и 

бр.104/2019) и шлен 26 став 1 тпшка 46 пд 

Статутпт на Опщтина Прилеп (“Службен гласник 

на Опщтина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 

11/2008), Спветпт на Опщтина Прилеп на 

седницата, пдржана на 11.02.2020 гпдина, 

дпнесе: 

П Д Л У К А 

за даваое спгласнпст на Одлуката за 

утврдуваое на вреднпста на бпдпт за 

пресметуваое на плати на ппмпщнп-технишки 

лица  врабптени вп ЈОУДГ „Наща Иднина“ 

Прилеп за 2020 гпдина. 

 

шлен 1 

Се дава спгласнпст на Одлуката за утврдуваое 

на вреднпста на бпдпт за пресметуваое на 

плати на ппмпщнп-технишки лица врабптени вп 

ЈОУДГ „Наща Иднина“ Прилеп за 2020 гпдина, 

бр.02-53/2 пд 31.01.2020 гпдина. 

 

шлен 2 

Одлуката да се дпстави дп ЈОУДГ ,,Наща 

иднина’’ Прилеп, Градпнашалникпт и архивата 

на Опщтина Прилеп. 

 

шлен 3 

Одлуката влегува вп сила, псмипт ден пд денпт 

на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник на 

Опщтина Прилеп’’. 

 

  Брпј 09-589/7                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ  
11.02.2020 гпдина                      на Спвет на Опщтина Прилеп 
     П р и л е п                                         м-р Миле Талевски 

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

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

СПГЛАСНПСТ НА ПРПГРАМАТА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЈНПСТА НА ЈПУ ГРАДСКА 
БИБЛИПТЕКА ,,БПРКА ТАЛЕСКИ’’-ПРИЛЕП, ЗА 

2020 ГПДИНА, СП ФИНАНСИСКИ ПЛАН 
 
 
1. Одлуката за даваое спгласнпст на Прпграмата 

за реализација на дејнпста на ЈОУ Градска 

библиптека ,,Бпрка Талески’’-Прилеп, за 2020 

гпдина, сп Финансиски план, се пбјавува вп 

“Службен гласник на Опщтина Прилеп”. 
 

Брпј 08-591/7  ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.02.2020 гпдина  на Опщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 
 
 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 15 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на Република Македпнија” бр. 5/2002), 
шлен 26 став 1 тпшка 46 пд Статутпт на Опщтина 
Прилеп (“Службен гласник на Опщтина Прилеп” 
бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008) и шлен 14 пд 
Закпнпт за библиптеките („Службен весник на 
Република Македпнија“, бр. 66/04, 89/08, 
116/10,  51/2011, 88/15, 152/15 и 39/16), Спветпт 
на Опщтина Прилеп на седницата, пдржана на 
11.02.2020 гпдина,  дпнесе: 

 
ПДЛУКА 

за даваое спгласнпст на Прпграмата за 
реализација на дејнпста на  ЈОУ Градска 

библиптека ,,Бпрка Талески’’-Прилеп, за 2020 
гпдина, сп Финансиски план 

 
шлен 1 

 Се дава спгласнпст на Прпграмата за 
реализација на дејнпста на ЈОУ Градска 
библиптека ,,Бпрка Талески’’-Прилеп, за 2020 
гпдина, сп Финансиски план, бр.01-43/4 пд 
31.01.2020 гпдина. 
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шлен 2 
Одлуката да се дпстави дп ЈОУ Градска 
библиптека ,,Бпрка Талески’’-Прилеп, 
Градпнашалникпт и архивата на Опщтина 
Прилеп. 
 

шлен 3 
Одлуката влегува вп сила, псмипт ден пд денпт 
на пбјавуваоетп вп’’Службен гласник на 
Опщтина Прилеп’’. 

 
      Брпј 09-589/8                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ  
 11.02.2020 гпдина                      на Спвет на Опщтина Прилеп 
     П р и л е п                                         м-р Миле Талевски 
 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА РЕЩЕНИЕТП ЗА 

РАЗРЕЩУВАОЕ И ИМЕНУВАОЕ НА ШЛЕН ВП 

УШИЛИЩЕН ПДБПР  НА СПУ „ДПРШЕ ПЕТРПВ“ 

ПРИЛЕП 

 
1.Рещениетп за разрещуваое и 

именуваое на шлен вп Ушилищен Одбпр  на СОУ 

„Дпрше Петрпв“ Прилеп, се пбјавува вп “Службен 

гласник на Опщтина Прилеп”. 

 
Брпј 08-591/8  ГРАДОНАЧАЛНИК 

11.02.2020 гпдина  на Опщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 15 пд 

Закпнпт за лпкална сампуправа на РМ 
(’’Службен весник на Република 
Македпнија’’бр.5/2002) а в.в. сп шлен 88 пд 
Закпнпт за среднптп пбразпвание (’’Службен 
весник на Република Македпнија’’ бр. 44/1995, 
24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 
35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 
33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 
51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 
30/2016, 127/2016 и 67/2017), Спветпт на 
Опщтина Прилеп на седницата пдржана на 
11.02.2020 гпдина, дпнесе 

 
 

Р Е Щ Е Н И Е 
за разрещуваое и именуваое на шлен вп 

Ушилищен пдбпр на СОУ „Дпрше Петрпв“- Прилеп 
 

1.Сп пва Рещение се разрещува Ангелка 
Баракпска пд шлен вп Ушилищен пдбпр на СОУ 
„Дпрше Петрпв“- Прилеп врз пснпв на бараое 
брпј 03-54/1 пд 27.01.2020 пд Ангелка 
Баракпска, а на нејзинп местп се именува 
Благпјше Станкпски диплпмиран екпнпмист. 
 

2. Рещениетп да се дпстави дп 
именуваните, СОУ „Дпрше Петрпв“-Прилеп, 
Градпнашалникпт и архивата на Опщтина 
Прилеп. 
 

3.Ова Рещение влегува вп сила псмипт 
ден пд денпт на пбјавуваоетп  вп “Службен 
гласник на Опщтина Прилеп”. 
 
   Брпј  09-589/9                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 11.02.2020 гпдина                на Спвет на Опщтина Прилеп       
      П р и л е п                                   м-р  Миле Талевски 

       
 

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

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

УТВРДУВАОЕ ИСППЛНЕТИ УСЛПВИ ЗА 

ДПНЕСУВАОЕ НА УРБАНИСТИШКП ПЛАНСКА 

ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА ЌЕ СЕ ИЗВРЩИ 

ПРПЩИРУВАОЕ НА ПЛАНСКИПТ ППФАТ И 

ВКЛППУВАОЕ НА БЕСПРАВНИПТ ПБЈЕКТ НА КП 

БР.27/1 И 27/2, -КП СЕЛЦЕ, НА БАРАОЕ ПД 

ДЕКП МЕТАЛ ДППЕЛ 

 
1.Одлуката за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

прпщируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 

на бесправнипт пбјект на КП бр.27/1 и 27/2,-КО 

Селце, на бараое пд Декп Метал ДООЕЛ, се 

пбјавува вп “Службен гласник на Опщтина 

Прилеп”. 

 
Брпј 08-591/9  ГРАДОНАЧАЛНИК 

11.02.2020 гпдина  на Опщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 
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 Врз пснпва на шлен 10 став 4, шлен 11 
став 1, шлен 13 пд Закпнпт за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) какп и 
шлен 2 пд Правилникпт за стандарди за 
вклппуваое на бесправни пбјекти вп 
урбанистишкп планска дпкументација ("Службен 
весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) шлен 36 
став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за лпкалната 
сампуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и 
шлен 26 став 1 тпшка 46 пд Статутпт на Опщтина 
Прилеп (“Службен гласник на Опщтина Прилеп” 
бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт на 
Опщтина Прилеп на седницата пдржана на 
11.02.2020 гпдина, дпнесе:  
 

П Д Л У К А 
за утврдуваое испплнети услпви за дпнесуваое 
на урбанистишкп планска дпкументација сп кпја 
ќе се изврщи прпщируваое на планскипт ппфат 

и вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.27/1 и 27/2, -КО Селце, на бараое пд Декп 

Метал ДООЕЛ. 
 

шлен 1 
             Се утврдува дека се испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

прпщируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 

на бесправнипт пбјект на КП бр.27/1 и 27/2, -КО 

Селце. 

шлен 2 
  Одлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Опщтина Прилеп’’. 
 
   Брпј  09-589/10                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 11.02.2020 гпдина                       на Спвет на Опщтина Прилеп       
     П р и л е п                                                м-р  Миле Талевски 
 
 

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

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

ИСППЛНЕТИ УСЛПВИ ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА 

УРБАНИСТИШКП ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРЩИ ПРПЩИРУВАОЕ НА ПЛАНСКИПТ 

ППФАТ И ВКЛППУВАОЕ НА БЕСПРАВНИПТ ПБЈЕКТ НА 

КП БР.592, 593, 599, 600, 601, -КП ЛЕНИЩТА, НА 

БАРАОЕ ПД МАРТИН И ФИЛИП АШЕСКИ 

1.Одлуката за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

прпщируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 

на бесправнипт пбјект на КП бр.592, 593, 599, 

600, 601, -КО Ленищта, на бараое пд Мартин и 

Филип Ашески, се пбјавува вп “Службен гласник 

на Опщтина Прилеп”. 
 

Брпј 08-591/10  ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.02.2020 гпдина  на Опщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 
 
 

 Врз пснпва на шлен 10 став 4, шлен 11 
став 1, шлен 13 пд Закпнпт за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) какп и 
шлен 2 пд Правилникпт за стандарди за 
вклппуваое на бесправни пбјекти вп 
урбанистишкп планска дпкументација ("Службен 
весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) шлен 36 
став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за лпкалната 
сампуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и 
шлен 26 став 1 тпшка 46 пд Статутпт на Опщтина 
Прилеп (“Службен гласник на Опщтина Прилеп” 
бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт на 
Опщтина Прилеп на седницата пдржана на 
11.02.2020 гпдина, дпнесе:  
 

П Д Л У К А 
за утврдуваое испплнети услпви за дпнесуваое 
на урбанистишкп планска дпкументација сп кпја 
ќе се изврщи прпщируваое на планскипт ппфат 

и вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.592, 593, 599, 600, 601, -КО Ленищта, на 

бараое пд Мартин и Филип Ашески. 
 

шлен 1 
             Се утврдува дека се испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

прпщируваое на планскипт ппфат и 

вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 

бр.592, 593, 599, 600, 601, -КО Ленищта. 

 
шлен 2 

  Одлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Опщтина Прилеп’’. 
 
   Брпј  09-589/11                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 11.02.2020 гпдина                       на Спвет на Опщтина Прилеп       
     П р и л е п                                                м-р  Миле Талевски 
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Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАОЕ ИСППЛНЕТИ УСЛПВИ ЗА 

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

ВКЛППУВАОЕ НА БЕСПРАВНИПТ ПБЈЕКТ НА КП 
БР.432/2-КП ЛЕНИЩТЕ, НА БАРАОЕ ПД ДАРЕ 

СМПКВПСКИ 
 

1.Одлуката за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

прпщируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 

на бесправнипт пбјект на КП бр.432/2-КО 

Ленищте, на бараое пд Даре Смпквпски, се 

пбјавува вп “Службен гласник на Опщтина 

Прилеп”. 

 
Брпј 08-591/11  ГРАДОНАЧАЛНИК 

11.02.2020 гпдина  на Опщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 Врз пснпва на шлен 10 став 4, шлен 11 
став 1, шлен 13 пд Закпнпт за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) какп и 
шлен 2 пд Правилникпт за стандарди за 
вклппуваое на бесправни пбјекти вп 
урбанистишкп планска дпкументација ("Службен 
весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) шлен 36 
став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за лпкалната 
сампуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) 
и шлен 26 став 1 тпшка 46 пд Статутпт на 
Опщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Опщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Опщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 11.02.2020 гпдина, дпнесе:  

 
П Д Л У К А 

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

и вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.432/2-КО Ленищте, на бараое пд Даре 

Смпквпски 
 
 

шлен 1 
             Се утврдува дека се испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

прпщируваое на планскипт ппфат и 

вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 

бр.432/2-КО Ленищте. 

шлен 2 
  Одлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Опщтина Прилеп’’. 
 
   Брпј  09-589/12                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 11.02.2020 гпдина                       на Спвет на Опщтина Прилеп       
     П р и л е п                                                м-р  Миле Талевски 

 
 

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

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

УТВРДУВАОЕ ИСППЛНЕТИ УСЛПВИ ЗА 

ДПНЕСУВАОЕ НА УРБАНИСТИШКП ПЛАНСКА 

ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА ЌЕ СЕ ИЗВРЩИ 

ПРПЩИРУВАОЕ НА ПЛАНСКИПТ ППФАТ И 

ВКЛППУВАОЕ НА БЕСПРАВНИПТ ПБЈЕКТ НА КП 

БР.406-КП ЛЕНИЩТЕ, НА БАРАОЕ ПД 

ЕЛИЗАБЕТА СТПЈПСКА 

 
1.Одлуката за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

прпщируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 

на бесправнипт пбјект на КП бр.406-КО 

Ленищте, на бараое пд Елизабета Стпјпска, се 

пбјавува вп “Службен гласник на Опщтина 

Прилеп”. 

 
Брпј 08-591/12  ГРАДОНАЧАЛНИК 

11.02.2020 гпдина  на Опщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 10 став 4, шлен 11 

став 1, шлен 13 пд Закпнпт за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) какп и 
шлен 2 пд Правилникпт за стандарди за 
вклппуваое на бесправни пбјекти вп 
урбанистишкп планска дпкументација ("Службен 
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весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) шлен 36 
став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за лпкалната 
сампуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) 
и шлен 26 став 1 тпшка 46 пд Статутпт на 
Опщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Опщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Опщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 11.02.2020 гпдина, дпнесе:  

 

П Д Л У К А 
за утврдуваое испплнети услпви за дпнесуваое 
на урбанистишкп планска дпкументација сп кпја 
ќе се изврщи прпщируваое на планскипт ппфат 

и вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.406-КО Ленищте, на бараое пд Елизабета 

Стпјпска 
 

шлен 1 
             Се утврдува дека се испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

прпщируваое на планскипт ппфат и 

вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 

бр.406-КО Ленищте. 

шлен 2 
  Одлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Опщтина Прилеп’’. 
 
    Брпј  09-589/13                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 11.02.2020 гпдина                       на Спвет на Опщтина Прилеп       
     П р и л е п                                                м-р  Миле Талевски 

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

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАОЕ ИСППЛНЕТИ УСЛПВИ ЗА 

ДПНЕСУВАОЕ НА УРБАНИСТИШКП ПЛАНСКА 

ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА ЌЕ СЕ ИЗВРЩИ 

ПРПЩИРУВАОЕ НА ПЛАНСКИПТ ППФАТ И 

ВКЛППУВАОЕ НА БЕСПРАВНИПТ ПБЈЕКТ НА КП 

БР.3256-КП ПРЕПВЕЦ, НА БАРАОЕ ПД ЉИЛЈАНА 

СТПЈАНПВИЌ 

 
 

1.Одлуката за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

прпщируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 

на бесправнипт пбјект на КП бр.3256-КО 

Орепвец, на бараое пд Љилјана Стпјанпвиќ, се 

пбјавува вп “Службен гласник на Опщтина 

Прилеп”. 

 
Брпј 08-591/13  ГРАДОНАЧАЛНИК 

11.02.2020 гпдина  на Опщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 10 став 4, шлен 11 

став 1, шлен 13 пд Закпнпт за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) какп и 
шлен 2 пд Правилникпт за стандарди за 
вклппуваое на бесправни пбјекти вп 
урбанистишкп планска дпкументација ("Службен 
весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) шлен 36 
став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за лпкалната 
сампуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) 
и шлен 26 став 1 тпшка 46 пд Статутпт на 
Опщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Опщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Опщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 11.02.2020 гпдина, дпнесе:  

 
П Д Л У К А 

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

и вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.3256-КО Орепвец, на бараое пд Љилјана 

Стпјанпвиќ. 
 

шлен 1 
             Се утврдува дека се испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

прпщируваое на планскипт ппфат и 

вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 

бр.3256-КО Орепвец. 

шлен 2 
  Одлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Опщтина Прилеп’’. 
 
    Брпј  09-589/14                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 11.02.2020 гпдина                       на Спвет на Опщтина Прилеп       
     П р и л е п                                                м-р  Миле Талевски 
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 Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАОЕ ИСППЛНЕТИ УСЛПВИ ЗА 

ДПНЕСУВАОЕ НА УРБАНИСТИШКП ПЛАНСКА 

ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА ЌЕ СЕ ИЗВРЩИ 

ПРПЩИРУВАОЕ НА ПЛАНСКИПТ ППФАТ И 

ВКЛППУВАОЕ НА БЕСПРАВНИПТ ПБЈЕКТ НА КП 

БР.1748-КП ТППЛИЦА, НА БАРАОЕ ПД 

МЕТПДИЈА АНГЕЛЕВСКИ 

 
1.Одлуката за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

прпщируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 

на бесправнипт пбјект на КП бр.1748-КО 

Тпплица, на бараое пд Метпдија Ангелевски, се 

пбјавува вп “Службен гласник на Опщтина 

Прилеп”. 

 
Брпј 08-591/14  ГРАДОНАЧАЛНИК 

11.02.2020 гпдина  на Опщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 

Врз пснпва на шлен 10 став 4, шлен 11 
став 1, шлен 13 пд Закпнпт за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) какп и 
шлен 2 пд Правилникпт за стандарди за 
вклппуваое на бесправни пбјекти вп 
урбанистишкп планска дпкументација ("Службен 
весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) шлен 36 
став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за лпкалната 
сампуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) 
и шлен 26 став 1 тпшка 46 пд Статутпт на 
Опщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Опщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Опщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 11.02.2020 гпдина, дпнесе:  

 
П Д Л У К А 

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

и вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.1748-КО Тпплица, на бараое пд Метпдија 

Ангелевски. 

шлен 1 
             Се утврдува дека се испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

прпщируваое на планскипт ппфат и 

вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 

бр.1748-КО Тпплица. 

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

 
    Брпј  09-589/15                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 11.02.2020 гпдина                       на Спвет на Опщтина Прилеп       
     П р и л е п                                                м-р  Миле Талевски 

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

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАОЕ ИСППЛНЕТИ УСЛПВИ ЗА 

ДПНЕСУВАОЕ НА УРБАНИСТИШКП ПЛАНСКА 

ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА ЌЕ СЕ ИЗВРЩИ 

ПРПЩИРУВАОЕ НА ПЛАНСКИПТ ППФАТ И 

ВКЛППУВАОЕ НА БЕСПРАВНИПТ ПБЈЕКТ НА КП 

БР.1646 И 1643-КП ТППЛИЦА, НА БАРАОЕ ПД 

ПЛИМПИЈА ЈАНКУЛПСКА 

 

1.Одлуката за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

прпщируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 

на бесправнипт пбјект на КП бр.1646 и 1643-КО 

Тпплица, на бараое пд Олимпија Јанкулпска, се 

пбјавува вп “Службен гласник на Опщтина 

Прилеп”. 

 
Брпј 08-591/15  ГРАДОНАЧАЛНИК 

11.02.2020 гпдина  на Опщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 10 став 4, шлен 11 

став 1, шлен 13 пд Закпнпт за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) какп и 
шлен 2 пд Правилникпт за стандарди за 
вклппуваое на бесправни пбјекти вп 
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урбанистишкп планска дпкументација ("Службен 
весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) шлен 36 
став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за лпкалната 
сампуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) 
и шлен 26 став 1 тпшка 46 пд Статутпт на 
Опщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Опщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Опщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 11.02.2020 гпдина, дпнесе:  

 
П Д Л У К А 

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

и вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.1646 и 1643-КО Тпплица, на бараое пд 

Олимпија Јанкулпска. 
 

шлен 1 
             Се утврдува дека се испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

прпщируваое на планскипт ппфат и 

вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 

бр.1646 и 1643-КО Тпплица. 

шлен 2 
  Одлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Опщтина Прилеп’’. 
 
   Брпј  09-589/16                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 11.02.2020 гпдина                       на Спвет на Опщтина Прилеп       
     П р и л е п                                                м-р  Миле Талевски 
 
 

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

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

УТВРДУВАОЕ ИСППЛНЕТИ УСЛПВИ ЗА 

ДПНЕСУВАОЕ НА УРБАНИСТИШКП ПЛАНСКА 

ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА ЌЕ СЕ ИЗВРЩИ 

ПРПЩИРУВАОЕ НА ПЛАНСКИПТ ППФАТ И 

ВКЛППУВАОЕ НА БЕСПРАВНИПТ ПБЈЕКТ НА КП 

БР.3256-КП ПРЕПВЕЦ, НА БАРАОЕ ПД ПАВЛИНА 

ШПШКПВА 

 
 

1.Одлуката за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

прпщируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 

на бесправнипт пбјект на КП бр.3256-КО 

Орепвец, на бараое пд Павлина Чпшкпва, се 

пбјавува вп “Службен гласник на Опщтина 

Прилеп”. 

 
Брпј 08-591/16  ГРАДОНАЧАЛНИК 

11.02.2020 гпдина  на Опщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 10 став 4, шлен 11 

став 1, шлен 13 пд Закпнпт за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) какп и 
шлен 2 пд Правилникпт за стандарди за 
вклппуваое на бесправни пбјекти вп 
урбанистишкп планска дпкументација ("Службен 
весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) шлен 36 
став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за лпкалната 
сампуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) 
и шлен 26 став 1 тпшка 46 пд Статутпт на 
Опщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Опщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Опщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 11.02.2020 гпдина, дпнесе:  

 
П Д Л У К А 

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

и вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.3256-КО Орепвец, на бараое пд Павлина 

Чпшкпва. 
 

шлен 1 
             Се утврдува дека се испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

прпщируваое на планскипт ппфат и 

вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 

бр.3256-КО Орепвец. 

шлен 2 
  Одлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Опщтина Прилеп’’. 
 
   Брпј  09-589/17                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 11.02.2020 гпдина                       на Спвет на Опщтина Прилеп       
     П р и л е п                                                м-р  Миле Талевски 
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Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Опщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Опщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАОЕ ИСППЛНЕТИ УСЛПВИ ЗА 

ДПНЕСУВАОЕ НА УРБАНИСТИШКП ПЛАНСКА 

ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА ЌЕ СЕ ИЗВРЩИ 

ПРПЩИРУВАОЕ НА ПЛАНСКИПТ ППФАТ И 

ВКЛППУВАОЕ НА БЕСПРАВНИПТ ПБЈЕКТ НА КП 

БР.4398 И 4649/1-КП ВАРПЩ, НА БАРАОЕ ПД 

ПЕТРЕ НАУМПСКИ 

 
 
1.Одлуката за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

прпщируваое на планскипт ппфат и 

вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 

бр.4398 и 4649/1-КО Варпщ, на бараое пд 

Петре Наумпски, се пбјавува вп “Службен 

гласник на Опщтина Прилеп”. 

 
Брпј 08-591/17  ГРАДОНАЧАЛНИК 

11.02.2020 гпдина  на Опщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 

Врз пснпва на шлен 10 став 4, шлен 11 
став 1, шлен 13 пд Закпнпт за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) какп и 
шлен 2 пд Правилникпт за стандарди за 
вклппуваое на бесправни пбјекти вп 
урбанистишкп планска дпкументација ("Службен 
весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) шлен 36 
став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за лпкалната 
сампуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) 
и шлен 26 став 1 тпшка 46 пд Статутпт на 
Опщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Опщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Опщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 11.02.2020 гпдина, дпнесе:  

 
П Д Л У К А 

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

и вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.4398 и 4649/1-КО Варпщ, на бараое пд 

Петре Наумпски. 

шлен 1 
             Се утврдува дека се испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

прпщируваое на планскипт ппфат и 

вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 

бр.4398 и 4649/1-КО Варпщ. 

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

 
   Брпј  09-589/18                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 11.02.2020 гпдина                       на Спвет на Опщтина Прилеп       
     П р и л е п                                                м-р  Миле Талевски 

 
Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 

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

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

УТВРДУВАОЕ ИСППЛНЕТИУСЛПВИ ЗА 
ДПНЕСУВАОЕ НА УРБАНИСТИШКП ПЛАНСКА 

ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА ЌЕ СЕ ИЗВРЩИ 
ПРПЩИРУВАОЕ НА ПЛАНСКИПТ ППФАТ И 

ВКЛППУВАОЕ НА БЕСПРАВНИПТ ПБЈЕКТ НА КП 
БР.2984/6-КП ПРИСАД, НА БАРАОЕ 

ПД АНИТА ДИМЕСКА 

 
1.Одлуката за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

прпщируваое на планскипт ппфат и 

вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 

бр.2984/6-КО Присад, на бараое пд Анита 

Димеска, се пбјавува вп “Службен гласник на 

Опщтина Прилеп”. 

 
Брпј 08-591/18  ГРАДОНАЧАЛНИК 

11.02.2020 гпдина  на Опщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 

Врз пснпва на шлен 10 став 4, шлен 11 
став 1, шлен 13 пд Закпнпт за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) какп и 
шлен 2 пд Правилникпт за стандарди за 
вклппуваое на бесправни пбјекти вп 
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урбанистишкп планска дпкументација ("Службен 
весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) шлен 36 
став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за лпкалната 
сампуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) 
и шлен 26 став 1 тпшка 46 пд Статутпт на 
Опщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Опщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Опщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 11.02.2020 гпдина, дпнесе:  

 
П Д Л У К А 

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

и вклппуваое на бесправнип пбјект на КП 
бр.2984/6-КО Присад, на бараое пд Анита 

Димеска 
 

шлен 1 
             Се утврдува дека се испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

прпщируваое на планскипт ппфат и 

вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 

бр.2984/6-КО Присад. 

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

 
      Брпј  09-589/19                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 11.02.2020 гпдина                       на Спвет на Опщтина Прилеп       
     П р и л е п                                                м-р  Миле Талевски 
 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ НА 

ППЗИТИВНП МИСЛЕОЕ ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА 

СТАТУТ НА ППМУ “ПРДАН МИХАЈЛПСКИ-ПЦКА” 

ПРИЛЕП 

 
1.Одлуката за даваое на ппзитивнп мислеое за 

дпнесуваое на Статут на ООМУ “Ордан 

Михајлпски-Оцка” Прилеп, се пбјавува вп 

“Службен гласник на Опщтина Прилеп”. 

 
    

Брпј 08-591/19 ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.02.2020 гпдина  на Опщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 

Врз пснпва на шлен 26 став 4 пд Закпнпт 

за пснпвнп пбразпвание (“Службен весник на 

РМ” бр. 161/2019), шлен 36 став 1 тпшка 15 пд 

Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 

весник на РМ” 5/2002) и шлен 26 став 1 тпшка 46 

пд Статутпт на Опщтина Прилеп (Службен 

гласник на Опщтина Прилеп бр.6/2003 и 4/2005 

и 11/2008), Спветпт на Опщтина Прилеп на 

седницата пдржана на 11.02.2020 гпдина, 

дпнесе: 

П Д Л У К А 
за даваое на ппзитивнп мислеое за 

дпнесуваое на Статут на ООМУ “Ордан 
Михајлпски-Оцка” Прилеп 

 

шлен 1 
Се дава ппзитивнп мислеое за 

дпнесуваое на Статут бр.01-94/1 пд 05.02.2020 

гпдина на ООМУ „Ордан Михајлпски-Оцка“ 

Прилеп. 

шлен 2 

Одлуката да се дпстави дп 
Градпнашалникпт, ООМУ “Ордан Михајлпски-
Оцка” Прилеп, и Архивата на Опщтина Прилеп. 
 

шлен 3 
Одлуката влегува вп сила псмипт ден пд 

денпт на пбјавуваоетп вп “Службен гласник на 
Опщтина Прилеп”. 

 
     Брпј  09-589/20                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 11.02.2020 гпдина                       на Спвет на Опщтина Прилеп       
     П р и л е п                                                м-р  Миле Талевски 

 
 
Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 

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

СПГЛАСНПСТ НА ПДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАОЕ 

НА ВРЕДНПСТА НА БПДПТ ЗА ПРЕСМЕТУВАОЕ 

НА ПЛАТИТЕ НА ДАВАТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ УСЛУГИ 

И НА ДИРЕКТПРПТ НА ЈПУ ДПМ ЗА СТАРИ ЛИЦА 

„КИРП КРСТЕСКИ-ПЛАТНИК“-ПРИЛЕП, ЗА 2020 

ГПДИНА 

 
1.Одлуката за даваое спгласнпст на Одлуката за 

утврдуваое на вреднпста на бпдпт за 

пресметуваое на платите на давателите на јавни 

услуги и на Директпрпт на ЈОУ Дпм за стари 

лица „Кирп Крстески-Платник“-Прилеп, за 2020 

гпдина, се пбјавува вп “Службен гласник на 

Опщтина Прилеп”. 

 
Брпј 08-591/20  ГРАДОНАЧАЛНИК 

11.02.2020 гпдина  на Опщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 15 пд 

Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002) и шлен 26 став 1 тпшка 
46 пд Статутпт на Опщтина Прилеп ("Службен 
гласник на Опщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 
4/2005и 11/2008),а в.в. сп шлен 201 пд Закпнпт 
за спцијална защтита („Службен Весник на РСМ“ 
бр.104/19и  146/19), Спветпт на Опщтина Прилеп 
на седницата, пдржана на ден 11.02.2020 
гпдина, дпнесе: 

 
О Д Л У К А 

за даваое спгласнпст на Одлуката за 
утврдуваое на вреднпста на бпдпт за 

пресметуваое на платите на давателите на јавни 
услуги и на директпрпт на ЈОУ Дпм за стари лица 

„Кирп Крстески-Платник“-Прилеп, за 2020 
гпдина 

 
шлен 1 

Се дава спгласнпст на Одлуката за 
утврдуваое на вреднпста на бпдпт за 
пресметуваое на платите на давателите на јавни 
услуги и на Директпрпт  на  ЈОУ Дпм за стари 
лица ,,Кирп Крстески-Платник’’- Прилеп за 2020 
гпдина бр.02-99/7 пд 04.02.2020 гпдина. 
 

шлен 2 
Одлуката да се дпстави дп ЈОУ Дпм за 

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

 
 

шлен 3 
Одлуката влегува вп сила, псмипт ден 

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

 
   Брпј  09-589/21                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 11.02.2020 гпдина                       на Спвет на Опщтина Прилеп       
     П р и л е п                                                м-р  Миле Талевски 
 

 
Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 

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

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 
ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ 
СПГЛАСНПСТ НА ПДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАОЕ 
НА ВРЕДНПСТА НА БПДПТ ЗА ПРЕСМЕТУВАОЕ 

НА ПЛАТИТЕ НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ВП ЈПУ 
ДПМ ЗА СТАРИ ЛИЦА ,,КИРП КРСТЕСКИ-
ПЛАТНИК’’ - ПРИЛЕП ЗА 2020 ГПДИНА 

 
 
1.Одлуката за даваое спгласнпст на Одлуката за 

утврдуваое на вреднпста на бпдпт за 

пресметуваое на платите на јавните 

службеници вп ЈОУ Дпм за стари лица ,,Кирп 

Крстески-Платник’’- Прилеп за 2020 гпдина, се 

пбјавува вп “Службен гласник на Опщтина 

Прилеп”. 

 
Брпј 08-591/21  ГРАДОНАЧАЛНИК 

11.02.2020 гпдина  на Опщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 15 пд 

Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002) и шлен 26 став 1 тпшка 
46 пд Статутпт на Опщтина Прилеп ("Службен 
гласник на Опщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 
4/2005и 11/2008),а в.в. сп шлен 88 пд Закпнпт за 
административни службеници(„Службен Весник 
на РМ“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 
154,15,5/16,142/16 и 11/18), Спветпт на Опщтина 
Прилеп на седницата, пдржана на ден 
11.02.2020 гпдина, дпнесе: 
 

П  Д  Л  У  К  А 
за даваое спгласнпст на Одлуката за 
утврдуваое на вреднпста на бпдпт за 
пресметуваое на платите на јавните 

службеници вп ЈОУ Дпм за стари лица ,,Кирп 
Крстески-Платник’’- Прилеп за 2020 гпдина 
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шлен 1 
Се дава спгласнпст на Одлуката за 

утврдуваое на вреднпста на бпдпт за 
пресметуваое на платите на јавните 
службеници вп ЈОУ Дпм за стари лица ,,Кирп 
Крстески-Платник’’- Прилеп за 2020 гпдина  брпј 
02-99/8 пд 04.02.2020 гпдина. 

 
шлен 2 

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

 
шлен 3 

Одлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Опщтина Прилеп’’. 
 
     Брпј  09-589/22                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 11.02.2020 гпдина                         на Спвет на Опщтина Прилеп       
     П р и л е п                                                 м-р  Миле Талевски 

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

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

СПГЛАСНПСТ НА ПДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАОЕ 

НА ВРЕДНПСТА НА БПДПТ ЗА ПРЕСМЕТУВАОЕ 

НА ПЛАТИТЕ НА ППМПЩНП-ТЕХНИШКИТЕ ЛИЦА 

ВРАБПТЕНИ ВП ЈПУ ДПМ ЗА СТАРИ ЛИЦА 

„КИРП КРСТЕСКИ-ПЛАТНИК“-ПРИЛЕП, ЗА 2020 

ГПДИНА 

 
1.Одлуката за даваое спгласнпст на Одлуката за 

утврдуваое на вреднпста на бпдпт за 

пресметуваое на платите на ппмпщнп-

технишките лица врабптени вп ЈОУ Дпм за стари 

лица „Кирп Крстески-Платник“-Прилеп, за 2020 

гпдина, се пбјавува вп “Службен гласник на 

Опщтина Прилеп”. 

 
Брпј 08-591/22  ГРАДОНАЧАЛНИК 

11.02.2020 гпдина  на Опщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 
 
 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 15 

пд Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 

весник на РМ” бр. 5/2002) и шлен 26 став 1 тпшка 

46 пд Статутпт на Опщтина Прилеп (“Службен 

гласник на Опщтина Прилеп” бр. 6/2003 и 

4/2005и 11/2008), Спветпт на Опщтина Прилеп 

на седницата, пдржана на ден 11.02.2020 

гпдина, дпнесе: 

П  Д  Л  У  К  А 

за даваое спгласнпст на Одлуката за 

утврдуваое на вреднпста на бпдпт за 

пресметуваое на платите на ппмпщнп 

технишките лица врабптени вп ЈОУ Дпм за стари 

лица „Кирп Крстески-Платник“Прилеп, за 2020 

гпдина 

 

шлен 1 

Се дава спгласнпст на Одлуката за утврдуваое 

на вреднпстa на бпдпт на ппмпщнп-технишките 

лица врабптени вп ЈОУ Дпм за стари лица „Кирп 

Крстески-Платник“Прилеп за 2020 гпдина бр.02-

99/6 пд 04.02.2020 гпдина. 

 

шлен 2 

Одлуката да се дпстави дп ЈОУ Дпм за 

стари лица ,,Кирп Крстески-Платник’’-Прилеп, 

Градпнашалникпт, архивата на Опщтина Прилеп. 

 

шлен 3 

Одлуката влегува вп сила, псмипт ден 

пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 

на Опщтина Прилеп’’. 

 
     Брпј  09-589/23                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 11.02.2020 гпдина                         на Спвет на Опщтина Прилеп       
     П р и л е п                                                 м-р  Миле Талевски 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ 

СПГЛАСНПСТ НА ПДЛУКАТА ЗА ПТУДУВАОЕ НА 

РАСХПДПВАНИ ПСНПВНИ СРЕДСТВА НА ЈПУ 

ДПМ ЗА СТАРИ ЛИЦА „КИРП КРСТЕСКИ- 

ПЛАТНИК“- ПРИЛЕП 
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1.Одлуката за даваое спгласнпст на Одлуката за 

птудуваое на расхпдпвани пснпвни средства на 

ЈОУ Дпм за стари лица „Кирп Крстески-Платник“- 

Прилеп, се пбјавува вп “Службен гласник на 

Опщтина Прилеп”. 

 
Брпј 08-591/23  ГРАДОНАЧАЛНИК 

11.02.2020 гпдина  на Опщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 15 

пд Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), шлен 42 став 3 пд 
Закпнпт за кпристеое и распплагаое сп ствари 
вп државна сппственпст ("Службен весник на 
РМ" бр.78/15, 106/15 и 153/15) и шлен 26 став 1 
тпшка 46 пд Статутпт на Опщтина Прилеп 
("Службен гласник на Опщтина Прилеп" бр. 
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Спветпт на Опщтина 
Прилеп на седницата, пдржана на ден 
11.02.2020 гпдина, дпнесе:  

 
П Д Л У К А 

за даваое спгласнпст на Одлуката за птудуваое 
на расхпдпвани пснпвни средства на ЈОУ Дпм за 

стари лица „Кирп Крстески-Платник“- Прилеп 
 

шлен 1 
Се дава спгласнпст на Одлуката за 

птудуваое на расхпдпвани пснпвни средства на 
ЈОУ Дпм за стари лица „Кирп Крстески-
Платник“- Прилеп, бр.02-99/2 пд 04.02.2020 
гпдина.  

 
шлен 2 

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

шлен 3 
Одлуката влегува вп сила, псмипт ден 

пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Опщтина Прилеп’’.  
 
   Брпј  09-589/24                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 11.02.2020 гпдина                        на Спвет на Опщтина Прилеп       
     П р и л е п                                                 м-р  Миле Талевски 
 
 

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

 

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

ДПДЕЛУВАОЕ НА ЗАВРЩНИ ПЛПШКИ- 
ИВИШНАЦИ  ВП ППВРЩИНА ПД ПКПЛУ 100М 

ДПЛЖНИ НА МАНАСТИРПТ 
СВ.„ДИМИТРИЈА“С.СЕЛЦЕ,ПРИЛЕП КПИ ГИ 

ИМА НА РАСППЛАГАОЕ ППЩТИНА ПРИЛЕП 
 

 
1.Одлуката за дпделуваое на заврщни плпшки- 

ивишнаци  вп ппврщина пд пкплу 100м дплжни 

на манастирпт Св.„Димитрија“с.Селце,Прилеп 

кпи ги има на распплагаое Опщтина Прилеп, се 

пбјавува вп “Службен гласник на Опщтина 

Прилеп”. 

 
Брпј 08-591/24  ГРАДОНАЧАЛНИК 

11.02.2020 гпдина  на Опщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тoшка 10 

пд Закпнпт за лпкалната сампуправа 

(“Сл.весник на РМ” бр.5/2002) и шлен 26 став 1 

тпшка 33 пд Статутпт на Опщтина Прилеп (“Сл. 

гласник на ппщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 

И 11/2008) Спветпт на Опщтина Прилеп на 

седницата пдржана на 11.02.2020 гпдина, 

дпнесе: 

П  Д  Л  У  К  А 
за дпделуваое на заврщни плпшки- ивишнаци  

вп ппврщина пд пкплу 100м дплжни 
на манастирпт Св.„Димитрија“с.Селце,Прилеп 
кпи ги има на распплагаое Опщтина Прилеп  

 

шлен 1 
На манастирпт 

Св.„Димитрија“с.Селце,Прилеп, се дпделуваат 
заврщни плпшки-ивишнаци плпшки  вп ппврщина 
пд пкплу 100м дплжни, кпи ги има на 
распплагаое Опщтина Прилеп. 

 
шлен 2 

Дпделуваоетп-предаваоетп на 
заврщните плпшки-ивишнаците вп ппврщина пд 
пкплу 100м дплжни ќе се изврщи вп присуствп 
на претставник пд ЕЛС Прилеп. 

 

шлен 3 
Одлуката да се дпстави дп манастирпт 

Св.„Димитрија“с.Селце,Прилеп,Градпнашалникп
т и архивата на Опщтина Прилеп. 
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шлен 4 
Ова Одлука влегува вп сила псмипт 

ден, пд денпт на пбјавуваоетп  вп “Службен 
гласник на Опщтина Прилеп”. 

 
    Брпј  09-589/25                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 11.02.2020 гпдина                        на Спвет на Опщтина Прилеп       
     П р и л е п                                                 м-р  Миле Талевски 

 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАОЕ ИСППЛНЕТИ УСЛПВИ ЗА 

ДПНЕСУВАОЕ НА УРБАНИСТИШКП ПЛАНСКА 

ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА ЌЕ СЕ ИЗВРЩИ 

ПРПЩИРУВАОЕ НА ПЛАНСКИПТ ППФАТ И 

ВКЛППУВАОЕ НА БЕСПРАВНИПТ ПБЈЕКТ НА КП 

БР.410, 411/1, 414, 415-КП ПРИЛЕП, НА БАРАОЕ 

ПД ТРАЈАНКА БПГДАНПСКА 

 
1.Одлуката за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

прпщируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 

на бесправнипт пбјект на КП бр.410, 411/1, 414, 

415-КО Прилеп, на бараое пд Трајанка 

Бпгданпска, се пбјавува вп “Службен гласник на 

Опщтина Прилеп”. 

 
Брпј 08-591/25  ГРАДОНАЧАЛНИК 

11.02.2020 гпдина  на Опщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 10 став 4, шлен 11 

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

Опщтина Прилеп на седницата пдржана на 
11.02.2020 гпдина, дпнесе:  
 

             П Д Л У К А 
за утврдуваое испплнети услпви за дпнесуваое 
на урбанистишкп планска дпкументација сп кпја 
ќе се изврщи прпщируваое на планскипт ппфат 

и вклппуваое на бесправнип пбјект на КП 
бр.410, 411/1, 414, 415-КО Прилеп, на бараое пд 

Трајанка Бпгданпска 
 

шлен 1 
             Се утврдува дека се испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

прпщируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 

на бесправнипт пбјект на КП бр.410, 411/1, 414, 

415-КО Прилеп. 

шлен 2 

  Одлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Опщтина Прилеп’’. 
 
    Брпј  09-589/26                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 11.02.2020 гпдина                        на Спвет на Опщтина Прилеп       
     П р и л е п                                                 м-р  Миле Талевски 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА И 

ДПППЛНУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАОЕ 

НА ППТРЕБА ЗА ППСТАВУВАОЕНА УРБАНА 

ППРЕМА И УСЛПВИТЕ, НАШИНПТ И 

ППСТАПКАТА ЗА ППСТАВУВАОЕ НА УРБАНА 

ППРЕМА НА ППДРАШЈЕТП НА ППЩТИНА 

ПРИЛЕП 

 
1.Одлуката за измена и дппплнуваое на 

Одлуката за утврдуваое на пптреба за 

ппставуваое на урбана ппрема и услпвите 

,нашинпт и ппстапката за ппставуваое на урбана 

ппрема на ппдрашјетп на Опщтина Прилеп, се 

пбјавува вп “Службен гласник на Опщтина 

Прилеп”. 
Брпј 08-591/26  ГРАДОНАЧАЛНИК 

11.02.2020 гпдина  на Опщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 



Службен гласник на Општина Прилеп  број 3 од 11.02.2020 

21 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Врз пснпва на шлен шлен 36 пд Закпнпт 

за лпкалната сампуправа (,,Сл.весник на РМ,, 

5/02) и шлен 26 тпшка 46 пд Статутпт на ппщтина 

Прилеп (,,Сл.гласник на ппщтина Прилеп,, 

бр.6/03,4/05 и 11/08), а вп врска сп Закпнпт за 

Кпмунални такси (Службен весник на  РМ бр. 

61/04, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15, 192/15 и 

23/16), Спветпт на ппщтина Прилеп на 

седницата пдржана на ден 11.02.2020 гпдина, 

дпнесе: 

 ПДЛУКА 

за измена и дппплнуваое на  

Пдлуката за утврдуваое на пптреба за 

ппставуваое на урбана ппрема и услпвите, 

начинпт и ппстапката за ппставуваое на урбана 

ппрема 

 на ппдрачјетп на ппштина Прилеп 

 

Шлен 1 

Вп Одлуката бр. 09-316/42 пд 27.01.2020 гпд., 

Се врши измена  вп член 10,  и тпа: 

- Вп став (1) збпрпвите ,, надлежен 

сектпр вп администрацијата на ппщтина 

Прилеп,, се брищат и пп збпрпт спрпведува се 

дпдаваат збпрпвите  ,, надлежнипт прган,,; 

- Став (2) се менува и гласи: ,, Дпкплку 

бараоетп е пснпванп, кпмплетнп и е вп 

спгласнпст сп пдредбите на закпните и 

прпписите дпнесени врз пснпва на закпн, 

ппщтите и ппсебните стандарди утврдени вп 

Прпграмата за утврдуваое на критериуми и 

стандарди за ппставуваое на урбана ппрема на 

ппдрашјетп на ппщтина Прилеп, Сектпрпт за 

урбанизам кпмунални рабпти и защтита на 

живптната средина изгптвува Одпбрение за 

ппставуваое на урбана ппрема. 

- Став (3) и став (4) се брищат. 

-  

Шлен 11 се менува и гласи:  ,, Одпбрениетп пд 

шлен 10 став (2) на пваа Одлука се прпследува дп 

Сектпр за финансиски пращаоа – Одделение за 

администираое сп прихпди на ппщтина Прилеп, 

за ппнатампщнп ппстапуваое пкплу утврдуваое 

и наплата на кпмуналната такса, спгласнп 

Закпнпт за кпмунални такси и спгласнп Одлуката 

за утврдуваое на висина на кпмуналните такси 

(Сл.гласник  на Опщтина Прилеп бр. 25/07, 2/09, 

1/10, 3/18 и 18/18) ,, 

Вп член 12,  тпчка 4 кпја гласи ,, изнпспт на 

наплатената кпмунална такса, спгласнп закпнпт 

за кпмунални такси,, се брище; 

Шлен 16 се менува и гласи: ,, Инспекциски 

надзпр над спрпведуваоетп на пваа пдлука 

врщат пвластените градежни инспектпри на 

ппщтина Прилеп и кпмуналните инспектпри на 

ппщтина Прилеп, вп рамките на нивните 

закпнски пвластуваоа, какп и пвластенипт 

данпшен инспектпр, спгласнп шлен 17 пд Закпнпт 

за кпмунални такси, пднпснп Управата за јавни 

прихпди. 

 

Шлен 2 

Оваа пдлука влегува вп сила псмипт ден 

пд денпт на пбјавуваоетп вп Службен гласник 

на Опщтина Прилеп. 

 
    Брпј  09-589/27                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 11.02.2020 гпдина                        на Спвет на Опщтина Прилеп       
     П р и л е п                                                 м-р  Миле Талевски 

 

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

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

И ДПППЛНУВАОЕ НА ПРПГРАМАТА ЗА 

УТВРДУВАОЕ НА КРИТЕРИУМИ И СТАНДАРДИ 

ЗА ППСТАВУВАОЕ НА УРБАНА ППРЕМА НА 

ППДРАШЈЕТП НА ППЩТИНА ПРИЛЕП 

 
 

1.Прпграмата за измена и дппплнуваое на 

Прпграмата за утврдуваое на критериуми и 

стандарди за ппставуваое на урбана ппрема на 

ппдрашјетп на Опщтина Прилеп, се пбјавува вп 

“Службен гласник на Опщтина Прилеп”. 
 

Брпј 08-591/27  ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.02.2020 гпдина  на Опщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 
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  Врз пснпва на шлен шлен 36 став 1 тпшка 

15 пд Закпнпт за лпкалната сампуправа 

(,,Сл.весник на РМ,, 5/02) и шлен 26 став 1 тпшка 

46 пд Статутпт на ппщтина Прилеп (,,Сл.гласник 

на ппщтина Прилеп,, бр.6/03,4/05 и 

11/08),Спветпт на Опщтина Прилеп на седницата 

пдржана на ден 11.02.2020 гпдина, дпнесе: 

ПРПГРАМА 

за измена и дппплнуваое на  

Прпграмата  за утврдуваое на критериуми и 

стандарди  за ппставуваое на урбана ппрема 

 на ппдрачјетп на ппштина Прилеп 

 

Шлен 1 

Вп Прпграмата  бр. 09-316/43 пд 27.01.2020 

гпд.,   

Се врщи измена вп член 32, и тпа: 
- вп став (1) збпрпт ,, Одлука,, се заменува сп 
збпрпт ,, Прпграма; 
-  пп став (1) се дпдава нпв став (2) кпј гласи: 
 ,, Спставен дел на пваа Прпграма е Графишки 
прилпг вп кпј се утврдени макрплпкациите за 
Автпбуски ппстпјки и стпјалищта на Опщтина  
Прилеп – ппстпјни и нпвппланирани линии на 
градскипт автпбуски превпз, израбптен пд ЈП 
ПУП Прилеп; 
-став (2) кпј станува став (3), се менува и гласи: 
,,За сите други видпви на урбана ппрема, 
партернп уредуваое, автпбуски стпјалищта, 
јавни санитарни јазли и други, за кпи ќе се 
ппјави пптреба за ппставуваое, дппплнителнп 
ќе се утврдуваат макрп и микрплпкации, врз 
пснпва на Гепдетски елабпрат за ажурирана 
гепдетска ппдлпга, ревидирана прпектна 
дпкументација и друга пптребна дпкументација, 
кпи ќе бидат пдпбрувани пд ппсебна Кпмисија 
фпрмирана пд Градпнашалникпт на ппщтината, 
за кпнкретната намена. 

- ставпт (3) станува став (4). 
Се врщи дппплнуваое вп ппглавје 4, каде вп 
став (1) ппсле збпрпт ,,Сектпр,, се дпдава збпрпт 
инспектпрат. 
 

Шлен 2 

Оваа пдлука влегува вп сила псмипт 

ден пд денпт на пбјавуваоетп вп Службен 

весник на Опщтина Прилеп. 

 
    Брпј  09-589/28                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 11.02.2020 гпдина                        на Спвет на Опщтина Прилеп       
     П р и л е п                                                 м-р  Миле Талевски 

 

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

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПРАВИЛНИКПТ ЗА 

КПРИСТЕОЕ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ПД 

БУЧЕТПТ НА ППЩТИНА ПРИЛЕП ЗА 

СУБВЕНЦИПНИРАОЕ/НАДПМЕСТУВАОЕ НА 

ДЕЛ ПД ТРПЩПЦИ НА ГРАДАНИТЕ НА 

ППДРАШЈЕТП НА ППЩТИНА ПРИЛЕП ЗА 

КУПУВАОЕ КЛИМА УРЕДИ-ИНВЕРТЕРИ И 

КУПУВАОЕ ВЕЛПСИПЕДИ ЗА 2020 ГПДИНА 

 
 
1.Правилникпт за кпристеое на финансиски 

средства пд Бучетпт на Опщтина Прилеп за 

субвенципнираое/надпместуваое на дел пд 

трпщпци на граданите на ппдрашјетп на Опщтина 

Прилеп за купуваое клима уреди-инвертери и 

купуваое велпсипеди за 2020 гпдина, се 

пбјавува вп “Службен гласник на Опщтина 

Прилеп”. 

 
Брпј 08-591/28  ГРАДОНАЧАЛНИК 

11.02.2020 гпдина  на Опщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 

Врз пснпва на шлен 22 став 1 тпшка 2 , 

шлен 36 став 1 тпшка 1 и шлен 62 став 1 пд 

Закпнпт за Лпкална сампуправа (“Сл.Весник на 

РМ“ бр.5/2002) и Прпграма за уредуваое на 

градежнп земјищте на ппдрашјетп на Oпщтина 

Прилеп за 2020 Брпј 09-4376/10 пд 26.12.2019 

гпдина, Спветпт на Опщтина Прилеп на 

седницата пдржана на 11.02.2020 гпдина 

дпнесе: 

ПРАВИЛНИК ЗА КПРИСТЕОЕ НА ФИНАНСИСКИ 

СРЕДСТВА ПД БУЧЕТПТ НА ППЩТИНА ПРИЛЕП 

ЗА СУБВЕНЦИПНИРАОЕ/НАДПМЕСТУВАОЕ НА 

ДЕЛ ПД ТРПЩПЦИТЕ НА ГРАДАНИТЕ НА 

ППДРАШЈЕТП НА ППЩТИНА ПРИЛЕП ЗА 

КУПУВАОЕ КЛИМА УРЕДИ-ИНВЕРТЕРИ И 

КУПУВАОЕ ВЕЛПСИПЕДИ ЗА 2020 ГПДИНА 
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I.ППЩТИ ПДРЕДБИ 

Шлен 1 

1.Сп пвпј Правилник се утврдуваат услпвите, 
нашинпт и ппстапката за распределба и 
кпристеое на финансиски средства утврдени вп 
Бучетпт  на Опщтина Прилеп за 2020 гпдина за 
субвенципнираое на граданите за купуваое на 
клима уреди - инвертери и купуваое 
велпсипеди , предвиденп вп Прпграмата за 
уредуваое на градежнп земјищте на ппдрашјетп 
на ппщтина Прилеп за 2020 бр. 09-4376/10 пд 
26.12.2019 гпдина -Прпграма R10 - ЗАШТИТА НА 
ЖИВОТНА СРЕДИНА-Субвенции за защтита на 
живптна средина R10 Вкупнп  = 6.000.000 ден - 
ставка 464 разни трансфери - пптставка 464990-
други трансфери. 
2.Правп на кпристеое на финансиски средства 
пд Бучетпт на Опщтина Прилеп спгласнп пвпј 
правилник имаат физишки лица кпи се жители 
на Опщтина Прилеп, кпи ги испплниле 
критериумите пд пвпј Правилник и ја дпставиле 
пптребната дпкументација. 
 
 Шлен 2 
1.Финансиските средствата пбезбедени пд 

Бучетпт на Опщтина Прилеп за 2020 вп изнпс пд 

4.000.000 денари ќе се наменат за 

субвенципнираое/надпместуваое на дел пд 

трпщпците на граданите за купуваое на клима 

уреди – инвертери, а финансиските средства вп 

изнпс пд 2.000.000 денари ќе се наменат за 

субвенципнираое/ надпместуваое на дел пд 

трпщпците на граданите за купуваое на 

велпсипеди. 

2.Максималнипт изнпс за ппединешна 

субвенција/надпмест на дел пд трпщпци за 

купуваое на клима уред-инвертер ќе биде вп 

висина дп 50% пд вреднпста на купенипт клима 

уред-инвертер, нп не ппвеќе пд 10.000 денари 

вп нетп изнпс пп лице/ дпмаќинствп, за 

барателите кпи ги испплниле критериумите 

спгласнп јавнипт ппвик. 

3.Максималнипт изнпс за ппединешна 

субвенција/надпмест на дел пд трпщпци за 

купуваое на велпсипеди ќе биде вп висина дп 

50% пд вреднпста на купенипт велпсипед, нп не 

ппвеќе пд 5.000 денари вп нетп изнпс пп 

лице/дпмаќинствп, за барателите кпи ги 

испплниле критериумите спгласнп јавнипт 

ппвик. 

4.Финансиските средства пд став 1 пд пвпј шлен 

се дпделуваат дп нивнп целпснп 

искпристуваое.  

5.Перспналнипт данпк на дпхпд пада на тпвар 

на исплаќашпт. 

                                                                                                                                                                 

Шлен 3 

II.НАШИН НА ПБЈАВУВАОЕ НА ЈАВЕН ППВИК 

1. Дпделуваоетп на средствата предвидени вп 

шлен 1 и шлен 2 пд пвпј Правилник се врщи врз 

пснпва на “ ЈАВЕН ПОВИК“ кпј се пбјавува на 

ВЕБ страната на ппщтина Прилеп, вп  два 

пешатени и електрпнски медиуми и на пгласна 

табла вп Опщтина Прилеп. 

2.Јавнипт ппвик ќе трае дп датумпт предвиден 

вп јавнипт ппвик, пднпснп дп искпристуваое на 

предвидените средства. 

3. Рпкпт на пбјавуваое на јавнипт ппвик ќе биде 

ппределен пп стапуваое вп сила на пвпј 

Правилник. 

4.Дпделуваоетп на финансиските средства пд 

Јавнипт ппвик ќе се реализира пп принциппт 

“прв дпјден, прв  услужен“. 

5. При кпнстатираое на целпсна реализација на 

предвиденипт бучет, Опщтина Прилеп веднащ 

ќе ја извести јавнпста дека спгласнп принциппт 

наведен вп став 4 пд пвпј шлен ппвеќе нема да 

прима бараоа пп пднпс Јавнипт ппвик, на 

свпјата Веб страна, на електрпнските медиуми и 

пгласна табла вп Опщтина Прилеп. 

                                                                                    

Шлен 4 

III.ППСТАПКА, НАШИН И УСЛПВИ ЗА 

КПРИСТЕОЕ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

1.За утврдуваое на испплнуваое на услпвите за 

дпделуваое на финансиски средства пд шлен 1 

и шлен 2 пд пвпј Правилник, Градпнашалникпт 

на Опщтина Прилеп фпрмира Кпмисија за 

спрпведуваое на ппстапка за 

субвенципнираое/ надпместуваое на дел пд 

трпщпците на граданите на ппдрашјетп на 

Опщтина Прилеп за купуваое клима уреди-

инвертери и Кпмисија за спрпведуваое на 

ппстапка за субвенципнираое/ надпместуваое 

на дел пд трпщпците на граданите на 
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ппдрашјетп на Опщтина Прилеп за купуваое 

велпсипеди. 

2.Кпмисиите за спрпведуваое на ппстапката за 

субвенципнираое/ надпместуваое на дел пд 

трпщпците на граданите на ппдрашјетп на 

Опщтина Прилеп ќе ги разгледаат 

пристигнатите бараоа и дпкументацијата вп 

прилпг сп цел да утврди дали истите се уредни 

и кпмплетни.  

3.Опщтина Прилеп пднпснп Кпмисијата гп 

задржува правптп да изврщи ппсета вп 

дпмаќинствата кпи ќе ппднесат бараое пп 

Јавнипт ппвик. 

4.Кпмисиите за спрпведуваое на ппстапката за 

субвенципнираое/ надпместуваое на дел пд 

трпщпците ќе спстават записник пд прегледпт 

на сите пристигнати бараоа и ќе дпстават 

предлпг за субвенципнираое/надпмест на дел 

пд трпщпците или пдбиваое на бараоетп.  

5.Врз пснпва на предлпгпт на Кпмисиите, 

Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп ќе дпнесе 

Рещение за пдпбруваое/пдбиваое на 

бараоетп. 

6.Пп заврщуваоетп на ппстапката ќе се изгптви 

финална листа на баратели кпи гп пстваруваат 

правптп на субвенципнираое/ надпместуваое 

на дел пд трпщпците  кпја ќе биде пбјавена на 

Веб страната на Опщтина Прилеп и пгласна 

табла на Опщтина Прилеп.                                                                                  

 

Шлен 5 

1.Бараоетп за субвенципнираое/ 

надпместуваое на дел пд трпщпците на 

граданите за купуваое клима уреди-инвертери 

и Бараоетп за субвенципнираое/ 

надпместуваое на дел пд трпщпците на 

граданите за купуваое велпсипеди, физишките 

лица гп ппднесуваат заеднп сп кпмплетната 

дпкументација дп Опщтина Прилеп на адреса 

преку Архивата на Ощтина Прилеп дп 

сппдветната Кпмисија вп затвпрен плик сп 

намена “Јавен ппвик за субвенции/ надпмест на 

дел пд трпщпци за клима уреди-

инвертери“/“Јавен ппвик за субвенции/ 

надпмест на дел пд трпщпци за велпсипеди“/ 

сп назнака „НЕ ОТВОРАЈ“, име и презиме и 

адреса на барателпт. 

2.Пристигнатите бараоа вп архивата на 

Опщтина Прилеп ќе бидат евидентирани и 

заведени сп тпшен датум и време на 

ппднесуваое (датум, шас и минута), заради 

впсппставуваое на редпслед пп кпј ќе се 

разгледуваат бараоата.        

 

Шлен 6 

1.Кприсници кпи се ппфаќаат сп мерката 

субвенципнираое/надпместпк на дел пд 

трпщпци на граданите за купуваое на клима 

уреди-инвертери: 

 Жител  на Опщтина Прилеп/сппственик 

на станбен пбјект на ппдрашје на 

ппщтина Прилеп кпј купил/ќе купи 

клима уред-инвертер вп перипдпт пд 

денпт на пбјавуваое на јавнипт ппвик, а 

најдпцна дп денпт на заврщуваое  на 

јавнипт ппвик, пднпснп дп 

искпристуваое на предвидените 

средства, и кпи ќе дпстават навременп  

и кпмплетнп бараое спгласнп услпвите 

на јавнипт ппвик. 

2. Услпви кпи треба да ги испплни барателпт за 

надпместуваое на дел пд трпщпците за 

купуваое на клима уредпт-инвертер: 

 Да е Жител на Опщтина 

Прилеп/сппственик на станбен пбјект на 

ппдрашје на ппщтина Прилеп каде е 

инсталирана/ќе се инсталира клима 

уредпт-инвертер. 

 Клима уредпт – инвертер да гп купил пп 

пбјавуваое на јавнипт ппвик; 

 Да има платенп данпк на импт за 2019 

гпдина за станбенипт пбјект каде е/каде 

ќе се инсталира климата. 

 Самп еден шлен пд семејствптп мпже да 

ппднесе бараое за дпбиваое 

надпместпк исклушивп за набавка на 

еден клима уред- инвертер. 

 Дп ппднесуваоетп на бараоетп да биде 

кприсник на пешка на јаглен, дрва, нафта 

или мазут. 

 Да нема искпристена субвенција за 

истата намена пд билп кпј извпр вп 

Република Северна Македпнија. 
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3. Дпкументација кпја треба да се дпстави какп 

дпказ кпн бараоетп за надпместуваое на дел 

пд трпщпците за купуваое на клима уреди-

инвертери за испплнуваое на услпвите: 

 Бараое за надпместпк (бараоетп мпже 

да се ппдигне вп Опщтина Прилеп) или 

пд Веб страната на Опщтина Прилеп 

 Фптпкппија пд важешка лишна карта на 

барателпт 

 Имптен лист за станбенипт пбјект сп 

адреса на пбјектпт вп кпј е 

инсталирана/ќе се инсталира клима 

уредпт-инвертер  на ппдрашје на 

Опщтина Прилеп 

 Дпказ дека е изврщенп купуваое на 

клима уред - инвертер и тпа пригинал 

фискална сметка или фактура сп извпд 

пд делпвна банка за изврщената уплата 

сп датум вп перипд пд денпт на 

пбјавуваое на јавнипт ппвик дп денпт 

на заврщуваое на јавнипт ппвик. 

 Фптпкппија пд трансакциска сметка   

 Пптврда за платен данпк на импт за 

2019 гпдина за пбјектпт, кпј е впищан 

вп имптнипт лист каде е инсталиран 

клима уредпт-инвертер 

 Изјава заверена на нптар сп кпја 

барателпт ппд пплна материјална и 

кривишна пдгпвпрнпст ќе пптврди дека: 

-дп ппднесуваоетп на бараоетп бил 

кприсник на пешка на јаглен, дрва, 

нафта или мазут 

- друг шлен  пд семејствптп нема 

ппднесенп бараое за дпбиваое на 

субвенции 

- дека не искпристил субвенција/ 

надпмест на дел пд трпщпци за истата 

намена пд билп кпј извпр вп Република 

Северна Македпнија 

                                                                                   

Шлен 7 

1. Кприсници кпи се ппфаќаат сп мерката 

субвенципнираое/ надпмест на дел пд 

трпщпци  на градани за купуваое велпсипеди: 

 Жител на Опщтина Прилеп кпј купил/ќе 

купи велпсипед вп перипдпт пд денпт на 

пбјавуваое на јавнипт ппвик, најдпцна 

дп денпт на заврщуваое на јавнипт 

ппвик, пднпснп дп искпристуваое на 

предвидените средства  и кпи ќе 

дпстават навременп  и кпмплетнп 

бараое спгласнп услпвите на јавнипт 

ппвик. 

 Самп еднп лице пд семејствптп мпже да 

ппднесе бараое за дпбиваое 

надпместпк исклушивп за купуваое на 

еден велпсипед . 

 

2. Услпви кпи треба да ги испплни барателпт за 

субвенципнираое/ надпместуваое на дел пд 

трпщпците за купуваое на велпсипеди: 

 Да има живеалищте на ппдрашјетп 

на ппщтина Прилеп 

 Велпсипедпт да гп купил пп 

пбјавуваое на јавнипт ппвик 

 Да нема искпристена субвенција за 

истата намена пд билп кпј извпр вп 

Република Северна Македпнија.                                                                           

                                

3.Дпкументација кпја треба да се дпстави кпн 

бараоетп за надпместуваое на дел пд 

трпщпците за купуваое на велпсипеди какп 

дпказ за испплнуваое на услпвите:  

 Бараое за надпместпк (бараоетп мпже 

да се ппдигне вп Опщтина Прилеп) или 

пд Веб страната на Опщтина Прилеп. 

 Фптпкппија пд важешка лишна карта на 

барателпт 

 Фптпкппија пд трансакциска сметка   

 Дпказ дека е изврщенп купуваое на 

велпсипед и тпа пригинал фискална 

сметка или фактура сп извпд пд 

делпвна банка за изврщената уплата сп 

датум  вп перипд пд денпт на 

пбјавуваоетп на јавнипт ппвик дп 

денпт на заврщуваое на јавнипт ппвик. 

 Изјава заверена на нптар сп кпја 

барателпт ппд пплна материјална и 

кривишна пдгпвпрнпст ќе пптврди дека 

: 

- друг шлен пд семејствптп нема 

ппднесенп бараое за дпбиваое на 

субвенции 
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- дека не искпристил субвенција/ 

надпмест на дел пд трпщпци за истата 

намена пд билп кпј извпр вп Република 

Северна Македпнија                                                                          

                                                                                     

Шлен 8 

Еднп лице мпже да ппднесе самп еднп бараое 

за дпбиваое на надпместпк .            

Шлен 9 

Лицата кпе дпбиле субвенција/ надпместпк за 

купуваое на клима уред-инвертер или 

субвенција/ надпместпк за купуваое велпсипед 

спгласнп пвпј правилник какп и шленпвите на 

нивнптп пптеснп семејствп кпи щтп живеат вп 

заедница, немаат правп да ппднесат ппвтпрнп 

бараое за кпристеое на истипт надпместпк.            

Шлен 10 

Исплатата на средствата ќе се врщи сукцесивнп, 

сппред редпт на пристигнати бараоа, се дп 

искпристуваое на предвиденипт бучет за 

сппдветната намена. 

         

Шлен 11 

Овпј Правилник влегува вп сила псмипт ден пд 

денпт на пбјавуваоетп вп “Службен гласник  на 

Опщтина Прилеп“. 

    Брпј  09-589/29                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 11.02.2020 гпдина                        на Спвет на Опщтина Прилеп       

     П р и л е п                                               м-р  Миле Талевски 
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