
 

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

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

ДПНЕСУВАОЕ НА ЛПКАЛНИ МЕРКИ И 
ПРЕППРАКИ ЗА ЗАЩТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТП ПД 
ПАНДЕМИЈА НА COVID-19 (КПРПНА ВИРУС), НА 

ТЕРИТПРИЈАТА НА ППЩТИНА ПРИЛЕП 
 

1.Пдлуката за дпнесуваое на лпкални мерки и 
преппраки за защтита на населениетп пд 
Пандемија на COVID-19 (кпрпна вирус), на 
теритпријата на Ппщтина Прилеп, се пбјавува 
вп “Службен гласник на Ппщтина Прилеп” 

Брпј 08-889/1  ГРАДПНАЧАЛНИК 
12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на Закпн  за лпкална 

сампуправа шлен 22 став 1 тпшка 9 и шлен 14 став 
1 тпшка 9  и шлен 26 став 1 тпшка 11 пд Статут на  
Ппщтина Прилеп, а вп врска сп преппраките на 
Министерствптп за здравствп, пп пснпв на 
преземаое дппплнителни лпкални мерки и 
активнпсти за превенција пд щиреое на 
бплеста COVID-19(кпрпна вирус), Спветпт на 
ппщтина Прилеп на седницата пдржана на ден 
12.03.2020 ја дпнесе следната:  

 

П Д Л У К А 
ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА ЛПКАЛНИ МЕРКИ И 

ПРЕППРАКИ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТП ПД 
ПАНДЕМИЈА НА COVID-19 (КПРПНА ВИРУС), НА 

ТЕРИТПРИЈАТА НА ППШТИНА ПРИЛЕП 
 

шлен 1 
Се прифаќаат сите преппраки, 

укажуваоа и мерки пд страна на 
Министерствптп за здравствп пп пснпв на 
превенција пд COVID-19(Кпрпна вирус) за 
защтита пд пандемија на населениетп на 
теритприја на ппщтина Прилеп.  

 
шлен 2 

Се нпсат следните лпкални мерки и 
преппраки за защтита пд пандемија на 
населениетп COVID-19(Кпрпна вирус) на 
теритприја на ппщтина Прилеп: 

 
1. Временп се затвпраат приемнптп 

пдделение и пдделениетп за администрираое 
на данпци при ЕЛС Ппщтина Прилеп, за прием и 
услуги на странки. Свпите пптреби, инфпрмации 
и пращаоа граданите ќе мпжат да ги 
реализираат на следните нашини:  
- Сп јавуваое директнп вп приемнптп 
пдделение +389/48-401720 и пдделениетп за 
администратираое на данпци +389/048-540-
001, +389/048-540-002 и +389/048-540-003, секпј 
рабптен ден пд ппнеделник дп петпк пд 8-16 
шаспт; 
- Преку праќаое на е-маил на следната 
електрпнска ппщта: prilep@prilep.gov.mk  
- Преку пфицијалната веб страна на ЕЛС 
Ппщтина Прилеп - www.prilep.gov.mk  
 
 

 
 

 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  

НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Службен гласник на Општина 

Прилеп – Излегува по потреба 

12 Март 2020 година 

Службен гласник број 4 

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 

 

mailto:prilep@prilep.gov.mk
http://www.prilep.gov.mk/
http://www.prilep.gov.mk/
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Службите на ЕЛС Ппщтина Прилеп се 
ставени вп функција да им излезат вп пресрет 
на сите градани, да ги инфпрмираат за нашинпт 
на дпстава, нашинпт на ппднесуваое на бараоа 
и слишни дпкументи преку гпренаведените 
нашини за кпмуникација. 
 

2. Да се изврщи дезинфекција на 
автпбусите пд јавнипт градски превпз. Вп 
зависнпст пд пптребата, дезинфекцијата да се 
врщи ппвеќекратнп вп текпт на денпт. 
 

3. Да се редуцира јавнипт градски 
превпз и да се кпристи самп вп итни и 
непдлпжни слушаи. 
 

4. Да се изврщи дезинфекција на 
градинките, пснпвните и средните ушилищта, 
какп и дневните центри спгласнп преппраките 
пд Министерствп за здравствп и Министерствп 
за пбразпвание и наука. 
 

5. Се забранува прганизираое на  
лпкални настани, јавни спбири, културни 
манифестации, прпмпции, панадури, саеми, 
сппртски настани и слишнп на лпкалнп нивп, се’ 
дп мпментпт на изрекуваое на нпви мерки и 
преппраки пд страна на Министерствп за 
здравствп. 
 

6.Спгласнп преппраките на 
Министерствп за здравствп, бараоата за 
активнипт јавен ппвик за субвенципнираое на 

инвертпр клима уреди и велпсипеди, вп пвпј 
временски перипд се дпставува исклушивп пп 
ппщта сп назнака „ЈАВЕН ППВИК ЗА 
СУБВЕНЦИПНИРАОЕ НА ИНВЕРТПР КЛИМА 
УРЕД” / „ЈАВЕН ППВИК ЗА СУБВЕНЦИПНИРАОЕ 
НА ВЕЛПСИПЕДИ”. Секпе пратенп бараое пп 
ппщта службата за архивираое при ЕЛС 
Ппщтина Прилеп се пбврзува да гп архивира пп 
редпслед какп щтп е дпбиенп пд службите на 
Македпнска Ппщта, заклушнп сп денпт на 
испраќаое. 
Граданите кпи гп искпристиле јавнипт ппвик и 
испратиле бараоа пп ппщта, сп јавуваое на 
телефпнскипт брпј +389/048-401-720 или пп пат 
на испраќаое електрпнска ппщта на 
пфицијалната е-маил адресата на Ппщтина 
Прилеп - prilep@prilep.gov.mk   ќе мпжат да се 
инфпрмираат за архивскипт брпј на бараоетп 
секпј рабптен ден пд 8-16 шаспт.  

Пваа мерка стапува на сила на ден 
12.03.2020 и ќе трае се’ дп дпбиваое на 
ппнатампщни инструкции и преппраки пд 
Министерствп за здравствп. 
 

Член 3 
Ппради итнпст, Пдлуката стапува на 

сила веднащ, а ќе биде пбјавена вп „Службен 
Гласник“ на Ппщтина Прилеп. 
 

 
 Брпј 09-887/2                                           Претседател 
12.03.2020 гпдина                    на Спвет на Ппщтина Прилеп 
      Прилеп                                            м-р  Миле Талевски
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Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен весник на 

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

 
 

  З   А   К   Л   У   Ш   П   К 
ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ГПДИЩНАТА СМЕТКА НА БУЧЕТПТ НА ППЩТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГПДИНА 

 
 
 

1. Гпдищната сметка на Бучетпт на Ппщтина Прилеп за 2019 гпдина, се пбјавува вп “Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп”. 

 

 
 

 
Брпј 08-889/2  ГРАДПНАЧАЛНИК 

12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 

 
 
 
 



Службен гласник на Општина Прилеп брпј 4 пд 12.03.2020 

4 
______________________________________________________________________________ 
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Службен гласник на Општина Прилеп брпј 4 пд 12.03.2020 

8 
______________________________________________________________________________ 
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 Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен весник на 
РМ” бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд Статутпт на Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на Ппщтина Прилеп” 
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градпнашалникпт на Ппщтина Прилеп,  дпнесе: 
 
 

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ГПДИЩНИПТ ИЗВЕЩТАЈ НА ППЩТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГПДИНА 

 
 

 

1. Гпдищнипт извещтај на Ппщтина Прилеп за 2019 гпдина, се пбјавува вп “Службен гласник на 

Ппщтина Прилеп”. 

 
 
 

 
Брпј 08-889/3  ГРАДПНАЧАЛНИК 

12.03.2020 гпдина  на Ппщтина 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 Ппщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Ппщтина Прилеп,  
дпнесе: 
 

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

СПРПВЕДУВАОЕ НА ППЩТИ МЕРКИ ЗА 
ЗАЩТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТП ПД ЗАРАЗНИ 

БПЛЕСТИ ВП 2020 ГПДИНА 
 

1.Прпграмата за спрпведуваое на ппщти мерки 

за защтита на населениетп пд заразни бплести 

вп 2020 гпдина, се пбјавува вп “Службен гласник 

на Ппщтина Прилеп” 

 
Брпј 08-889/4  ГРАДПНАЧАЛНИК 

12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 

Врз пснпва на шлен 12, 14, 39 и 42 пд 

Закпнпт за защтита на населениетп пд заразни 

бплести („Службен весник на РМ“ бр.66/2004, 

139/2008, 99/2009, 149/2014, 150/2015 и 

37/2016) и шлен 14 став 1 тпшка 9  и 26 став 1 

тпшка 11 пд Статутпт на Ппщтина Прилеп 

(“Службен гласник на Ппщтина Прилеп “ брпј), 

Спветпт на Ппщтина Прилеп на ден 12.03.2020 

гпдина ја дпнесе  

Прпграма 

за спрпведуваое на ппшти мерки за заштита 

на населениетп пд заразни бплести вп 2020 

гпдина 

 

1.Впвед 

 Прпграмата за спрпведуваое на ппщти 

мерки за защтита на населениетп пд заразни 

бплести е вп спгласнпст сп шлен 12, 14, 39 и 42 

пд Закпнпт за защтита на населениетп пд 

заразни бплести („Службен весник на 

РМ“бр.66/2004, 139/2008, 99/2009 , 149/2014, 

150/2015 и 37/2016) и шлен 22 и шлен 36 пд 

Закпнпт за лпкална сампуправа („Службен 

весник на РМ“ бр.05/2002),каде вп шлен 22 е 

наведенп дека, защтитата на населениетп пд 

заразни бплести претставува прганизирана 

ппщтествена активнпст сп цел да се спреши 

ппјавата или да се намали, птстрани или 

искпрени щиреоетп на заразни бплести, кпи се 

пд ппсебнп знашеое за Р. Македпнија, какп и 

врз пснпва на Предмет: Дпставуваое на наспки 

за изгптвуваое на предлпг прпграма за 

спрпведуваое на  ппщти мерки за защтита на 

населениетп пд заразни бплести бр.11-341/1 пд 

25.12.2019гпд. и Нащ бр.03-4415/1 пд 

30.12.2019гпд. какп и Предмет: Дпставуваое на 

струшнп мислеое бр. 11-28/1 пд 22.01.2020 и 

Нащ бр.03-216/1 пд 22.01.2020гпд. дпставени 

пд ЈЗУ-ЦЕНТАР ЗА ЈАВНП ЗДРАВЈЕ ПРИЛЕП: 

При реализација на прпграмата за 

защтита пд заразни бплести се спрпведува 

епидемиплпщки надзпр и се применуваат 

ппщти и ппсебни мерки. Пп пптреба се 

спрпведуваат и впнредни мерки. 

 За епидемиплпщкипт надзпр, 

прганизираое и спрпведуваое задплжени се  

епидемиплпщките служби при Институтпт за 

јавнп здравје и регипналните центри за јавнп 

здравје. 

Дпдека ппщтите мерки за защтита пд 

заразни бплести ги прпграмираат и планираат 

ппщтините, на предлпг на Центрите за јавнп 

здравје. Пвие мерки вклушуваат: 

1.Пбезбедуваое безбедна впда за 

пиеое и кпнтрпла на исправнпста на впдата; 

2.Птстрануваое на птпадните впди и 

цврстите птпадни материи на нашин кпј 

спрешува загадуваое на шпвекпвата пкплина; 

3.Пбезбедуваое санитарнп-технишки и 

хигиенски услпви вп јавни пбјекти: (ушилищни и 

предушилищни устанпви, пбјекти за храна, 

пбјекти за впдпснабдуваое, други јавни 

устанпви и други јавни места); 

4.Врщеое на превентивна 

дезинфекција, дезинсекција и дератизација; 

5.Пбезбедуваое на превентивнп-

прпмптивни активнпсти за унапредуваое на 

здравјетп на населениетп. 

Штп се пднесува дп ппщтите мерки, тие 

ги прганизира единицата на лпкална 

сампуправа и се спрпведуваат вп спгласнпст сп 

стандардите и ппстапките утврдени сп закпн за 

секпја дејнпст пдделнп. 
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Вп категпријата ппсебни (специфишни) 

мерки за защтита на населениетп пд заразни 

бплести спадаат: 

1.Пткриваое на заразни бплести-

ппставуваое дијагнпза; 

2.Лабпратприскп испитуваое за 

утврдуваое на пришинителпт на забплуваоетп; 

3.Пријавуваое на заразни бплести; 

4.Епидемиплпщки испитуваоа; 

5.Превпз, изплација и лешеое на бплни 

пд заразна бплест; 

6.Карантин и здравствен надзпр; 

7.Здравствени прегледи на пдредени 

категприи на врабптени, какп и на лица 

и    

   бацилпнпсители пдредени сп закпн; 

8.Имунизација и хемиппрпфилакса; 

9.Дезинфекција, дезинсекција и 

дератизација пп епидемиплпщки индикации. 

 

Пвие специфишни мерки за защтита пд 

заразни бплести ги планираат и изврщуваат 

здравствените рабптници вп референтни 

здравствени устанпви, сппред специфишната 

цел и мерки за кпи се регистрирани. 

Кпга имаме услпви на епидемии и 

катастрпфи пд ппщирпк размер се спрпведуваат 

и впнредни мерки за защтита пд заразни 

бплести. Впнредните мерки ги предлага 

Кпмисијата за защтита пд заразни бплести. 

 Мерките за защтита на населениетп пд 

заразни бплести и средствата за нивнп 

спрпведуваое имаат припритет вп пднпс на 

спрпведуваоетп на пстанатите мерки за 

здравствена защтита. 

 

2.Активнпсти 

Вп прпграмата за спрпведуваое на 

ппщти мерки за защтита на населениетп пд 

заразни бплести се утврдуваат активнпстите, 

изврщителите, рпкпвите и извприте на 

финансиски средства за спрпведуваое на 

ппщтите мерки вп спрешуваоетп и сузбиваоетп 

на заразните и други забплуваоа на 

теритпријата на Ппщтина Прилеп. 

Ппщтите мерки и активнпсти ги 

прганизира и следи Ппщтина Прилеп, вп 

спрабптка сп ЈЗУ Центар за јавнп здравје-

Прилеп. За защтита на населениетп пд заразни 

бплести вп Ппщтина Прилеп, вп 2020 гпдина, ќе 

се спрпведат следниве ппщти мерки: 

 

1. Пбезбедуваое на безбедна впда за 

пиеое и кпнтрпла над исправнпста на 

впдата и пбјектите за впдпснабдуваое; 

2. Птстрануваое на птпадни впди и друг 

тврд и тешен птпад на нашин кпј ќе 

пневпзмпжи загадуваое на шпвекпвата 

пкплина 

3. Пбезбедуваое санитарнп – технишки и 

хигиенски услпви вп јавни пбјекти: 

предушилищни и ушилищни устанпви, 

други јавни пбјекти, средства за јавен 

сппбраќај и јавни места. 

4. Пбезбедуваое на превентивнп – 

прпмптивни активнпсти за 

унапредуваое здравјетп на 

населениетп – ( дел пд пвие активнпсти 

се вп Прпграмата за спцијална 

защтита); 

5. Врщеое на превентивна 

дезинфекција, дезинсекција и 

дератизација и други хигиенскп-

технишки мерки на јавни пбјекти, 

предушилищни и ушилищни устанпви, 

населени места и јавни ппврщини; 

 

Ппшта мерка 1 

Пбезбедуваое на безбедна впда за пиеое и 

кпнтрпла над исправнпста на впдата и пбјектите 

за впдпснабдуваое.  

 

Безбедна впда за пиеое е впда кпја не спдржи 

микрппрганизми, паразити и нивни развпјни 

фпрми вп брпј кпј преставува ппаснпст пп 

здравјетп на лудетп, какп и птсуствп на 

супстанции вп кпнцентарции кпи сами или 

заеднп сп други супстанции претставуваат 

ппаснпст пп здравјетп на лудетп. 

 

Цел: 

Снабдуваое на населениетп сп безбедна впда 

за пиеое спгласнп Правилникпт за безбеднпст 

на впда (шлен 25), сппред кпј  акп се утврди 

дека впдата не е безбедна за пиеое, ЈКП 

Впдпвпд и канализација треба 

 Да гп прекине или пграниши 

испрашуваоетп на впдата. 
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 Ппставуваое натпис Впдата не е за 

пиеое. 

 Да ги извести пптрпщувашите и да им 

даде сппдветни преппраки. 

 Да ја детектира пришината за 

загадуваоетп, вп спрабптка сп 

надлежните институции. 

 Да спрпведе итни мерки за 

пдстрануваое на загадуваоетп. 

 Дпкплку прекинпт вп исппрашуваое на 

впда е ппдплг пд 24 шаса, ЈКП треба да 

пбезбеди снабдуваое на населениетп 

сп впда на друг нашин. 

 

 Една пд пснпвните дејнпсти на 

ЈКП„ВиК“ Прилеп е дистрибуција и снабдуваое 

сп безбедна впда за пиеое, щтп ппдразбира 

здравственп исправна впда, без присуствп на 

бактерии, вируси, паразити и нивни развпјни 

фпрми, какп и присуствп на ппределени 

минерални материи и други спстпјки  кпи ќе ги 

задпвплат прппищаните параметри, спгласнп 

Правилник за безбеднпст и квалитет на впдата 

за пиеое (Сл.Весник на РМ 

бр.183/18).Пснпвната цел на пвие прппищани 

правила е пбезбедуваоетп на безбедна и шиста 

впда ппради защтита на здравјетп на лудетп пд 

несакани ефекти пд кпнтаминација на впдата за 

пиеое.Снабдуваоетп сп впда за пиеое е 

зафаќаое, пбрабптка и дистрибуција на впдата 

преку впдпснабдувашки систем дп главнипт 

впдпмер на кприсникпт на услугата. Впдата 

напда разлишна примена кај шпвекпт и таа се 

кпристи за пиеое, припрема на храна, 

пдржуваое на лишна хигиена и хигиена вп 

урбаните и руралните заедници. Впдата вп 

шпвешкипт прганизам гп пдржува пптребнипт 

пнкптски, хидрпстатишки и псмптски притиспк и 

метабплизмпт на шпвекпт. Ппкрај 

физиплпщкптп и хигиенскптп знашеое, таа има 

знашајна епидемиплпщка и тпксикплпщка улпга. 

Ппдатпците ппкажуваат дека за пиеое дневнп 

се пптребни 2 дп 3 литри впда, нп сепак 

прпсешната дневна пптрпщувашка пп жител е 

200 l/ден и е пдраз на стандардпт и културата 

на живееое. 

 

Жителите на Ппщтина Прилеп се 

снабдуваат преку 3 впдпснабдувашки системи, и 

тпа: Регипналнипт Систем Студеншица, Градски 

извпри и Градски бунари.Главен извпр за 

впдпснабдуваое на Ппщтина Прилеп е пд 

извпрпт Студеншица, преку дистрибуција сп 

Регипналнипт Систем Студеншица. Извпрпт има 

уреднп и защтитенп извприщте, сп прпписни 

защтитни зпни и каптажа.Преку систем на 

впдпвпдни цевки и резервпари се дистрибуира 

дп населениетп. Системпт е гравитаципнен. 

Впдата пд РС се складира вп Резервпарпт 

Варпщ, какп и вп други ппмали резервпари на 

Тпптащ и т.н.Стар Варпщки.Мрежата е 

изградена пд цевки сп разлишни материјали и 

прпфили.Тие се најшестп пластишни и 

пплиетиленски, нп вп ппределени делпви вп 

градпт и населените места мпжат да се најдат 

азбест-цементни и лиенп-железни, нп сп ппмал 

прпцент.Вп пднпс на дијаметарпт ппстпјат 

прпфили пд Φ 50mm дп Φ 700mm.Друг извпр за 

впдпснабдуваое е пд Старите Градски Извпри 

сп лпкација кај акумулацијата Вещташкп Езерп. 

Вкупната издащнпст на тие извпри е пд 30-70 

l/s. Истп така изградена  е и Филтер Станица за 

питка впда сп капацитет пд 60-70 l/s, кпја е 

приклушена на пдвпдната цевка пд 

Акумулацијата Прилеп и мпже да се кпристи за 

интервентнп впдпснадуваое на градпт, дпкплку 

има впда вп неа. Дппплнуваое на 

Акумулацијата Прилеп би се врщелп кпга би 

ималп вищпк на впда пд РВ Студеншица за 

прпгнпзираните пптреби, пред сé за 

впдпснбдуваое и пп пптреба за 

навпднуваое.Прешистителната Станица за питка 

впда се напда вп населбата Варпщ и е наменета 

за прешистуваое на впдата пд Вещташкптп 

Езерп.Трет извпр на впдпснабдуваое на 

населениетп е преку бунарските ппстрпјки вп 

меснпстите Кпщарка, Прущица- Кищпвица и 

Бегпва ливада.ЈКП стппанисува и сп впдпвпдите 

на ппвеќе населени места вп пкплината на 

градпт. Самп 3 населени места,  и тпа 

Мажушищте, Селце и Нпвп Лагпвп се снабдуваат 

пд РВ Студеншица, дпдека пак другите најшестп 

имаат бунарскп ппстрпение или се снабдуваат 

пд извпр. 
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За да се дистрибуира безбедна впда за 

пиеое, пптребнп е истата да се дезинфицира и 

да се дпведе дп спстпјба сп кпја при нејзина 

кпнсумација нема да се загрпзи здравјетп на 

лудетп. Дезинфекцијата претставува 

намалуваое на брпјпт на микрппрганизми вп 

средината, сп ппмпщ на хемиски агенси и/или 

физишки метпди, на нивп кпе не претставува 

закана пп безбеднпста или упптребливпста на 

прпизвпдпт. Сппред Правилникпт ппстпјаната 

дезинфекција на впдата за пиеое се врщи вп 

сите пбјекти за впдпснабдуваое.Вп нащипт 

слушај хлприраоетп на впдата вп градпт се 

врщи вп три  Хлпрни станици. Едната се напда 

вп меснпста Песјп Брдце, каде щтп се врщи 

дезинфекција т.е.хлприраое на сирпвата впда 

щтп дпада пд РВ Студеншица. Таа се прави сп 

гаспвит хлпр 24/7 и кпнтрплата на резидуалнипт 

хлпр се врщи на секпј саат.Другата Хлпрна 

Станица се напда кај Спбирните Извпри кај 

Вещташкптп Езерп, каде щтп целата впда пд 

извприте пди вп спбирна щахта и таму истп така 

сирпвата впда се дезинфицира сп гаспвит хлпр. 

Какп и ппгпре изнесенп, резидуалнипт хлпр и 

таму се мери на секпј саат.Третата Хлпрна 

станица е лпцирана кај Старите Градски Бунари, 

каде щтп има спбирна щахта и целата сирпва 

впда пд бунарите се хлприра преку пвпј пбјект 

.ЈКП има имплементиранп HACCP 

систем, сп кпјщтп е регулиранп севкупнптп 

делуваое и активнпсти, какп и ппстпјанптп 

следеое и мпнитпринг на рабптата на 

впдпснабдителнипт систем.Сппред негп сите 

предуслпвни прпграми се ппшитуваат и се сп 

тенденција на ппдпбруваое.Тие ппдразбираат 

Дпбра Прпизвпдствена (ДПП) и Дпбра 

Хигиенска пракса (ДХП). Преку пвие 

предуслпвни прпграми се пбезбедува 

ппшитуваое на ппщтите хигиенски принципи, 

адекватни ппстапки и прганизација вп сите 

дејнпсти ппврзани сп храната.Сппред ДХП сите 

пбјекти на системпт за впдпснабдуваое мпра 

да ги задпвплуваат градежнп-технишките и 

санитарнп-хигиенските услпви и да 

пневпзмпжат развпј на размнпжуваое на 

щтетници, пд типпт на глпдари, птици, 

инсекти.Пд тие пришини ЈКП има ппстигнатп 

дпгпвпр сп пвластена прганизација (вп нащипт 

слушај ЈЗУ ЦЈЗ Прилеп) кпја врщи редпвна 

превентивна дезинфекција, дезинсекција и 

дератизација (ДДД) сп пднапред пдредена 

динамика на сите впдпснабдителни пбјекти вп 

градпт и населените места, сп примена на 

средства и хемикалии пд сппдветнп пбушенп 

лице и сп пдлишна дпкументација на сетп 

срабптенп. 

ЈКП има интерна лабпратприја за 

следеое на квалитетпт на впдата за пиеое и 

тпа самп за физишкп- хемиските параметри. Вп 

неа секпјдневнп се зема впда пд 7 мерни места 

пд градпт и се анализира впдата. Дпбиените 

резултати се дпкументираат.Сппред 

Правилникпт друга независна акредитирана 

институција ја врщи кпнтрплата врз ЈКП, вп 

нащипт слушај тпа е ЈЗУ Центар за јавнп здравје 

Прилеп, кпја щтп сппред Еквивалент Жители 

(ЕЖ) зема впда за анализа за тестираое пд 

тпшнп ппределени мерни места.Истп така сме 

задплжени да правиме 2 пати гпдищнп 

Перипдишен преглед на впдата за пиеое, кпја 

ппфака прпщирена физишкп-хемиска анализа, 

радипактивнпст и паразитплпщки анализи.Пвие 

се прават вп ЈЗУ Институтпт за јавнп здравје на 

РСМ вп Скппје.Сппред нивните резултати и 

преппраки, Агенцијата за храна и ветеринарствп 

преку инспекциските тела истп така врщат 

кпнтрпла врз квалитетпт и безбеднпста на 

впдата за пиеое. 

На ЈКП преку Спветпт на Ппщтината му 

имаат даденп на стппанисуваое некплку села 

вп Ппщтината.Најмнпгу пд нив имаат лпкални 

впдпвпди и се снабдуваат преку бунарски 

ппстрпенија.Тпа се бунарите вп населаните 

места: Берпвци, Галишани, Канатларци, Гплемп 

Кпоари, Малп Кпоари, Кадинп Селп, 

Тппплшани, Старп Лагпвп, Чепигпвп,Веселшани, 

Загпрани, Ппдмпл. Извпрска впда кпристат 

(преку РВ Студеншица) Нпвп Лагпвп, Мажушищте 

и Селце, какп и сппствени извпри вп Вплкпвп и 

Препвец.Сите населени места (псвен Селце и 

Нпвп Лагпвп) се дезинфицираат т.е. хлприраат 

сп тешен натриумхипплприт, преку систем на 

хлпринатпри и дпзир пумпи. Кпнтрплата врз 

резидуалнипт хлпр гп врщат нащите струшни 

лица, секпјдневнп. 
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Ппшта мерка 2 

Птстрануваое на птпадни впди и друг тврд и 

тешен птпад на нашин кпј ќе пневпзмпжи 

загадуваое на шпвекпвата пкплина 

 

Цел 

Защтита на населениетп и на живптната 

средина сп птстрануваое на птпадните впди, 

спгласнп закпнските прпписи. 

Спбираое на кпмуналнипт смет пд 

дпмаќинствата за пбезбедуваое на здрава и 

шиста живптна средина. 

Защтита на врабптените вп Јавните кпмунални 

претпријатија, кпи вп свпјата рабпта се 

излпжени на ппаснпст заради кпнтакт сп 

птпадни впди и кпмунален смет, сп щтп би се 

спрешилп првенственп настануваое, а пптпа и 

щиреое на заразни бплести. 

 

Канализаципната мрежа вп град 

Прилеп е сепарирана, пднпснп ппсебнп 

фекална, ппсебнп атмпсферска. Реципиент на 

фекалната канализација е Прешистителната 

станица за птпадна впда, дпдека пак на 

атмпсферската канализација реципиент е 

градската река.Канализаципната фекална 

мрежа вп ппгплем дел е изведена  сп азбест-

цементни цевки сп прпфили пд ф200 mm дп 

ф500 mm, дпдека пак главнипт кплектпр e сп 

прпфил ф800 mm и преку негп се  изнесува 

птпадната фекална впда пд градпт дп 

Прешистителната станица за птпадна впда. Дел 

пд мрежата вп ппследнипв перипд се изведува 

сп ПЕ цевки.Атмпсферската канализација вп 

ппгплем дел е изведена пд бетпнски цевки, а 

ппмал дел сп азбест-цементни цевки сп 

прпфили пд ф300 mm дп ф1200 mm. Главнипт 

кплектпр ја спбира впдата пд градскптп 

ппдрашје и ја внесува вп градската 

река.Најгплем дел, и тпа 95-99% пд градскптп 

ппдрашје е ппфатенп сп фекална канализација, а 

делпт каде щтп нема мпжнпст да се изведи 

канализаципна мрежа или пак не мпже да се 

приклуши некпе дпмаќинствп, ппради технишки 

пришини, тпј дел функципнира сп септишки 

јами.Сп атмпсферска канализација ппфатен е 

70% пд градскптп ппдрашје. 

Ппис на начинпт на дистрибуција на птпадните 

впди,тврдипт и течнипт птпад 

Птпадните впди пд дпмаќинствата, 

индустријата и дел пд атмпсферските впди, низ 

канализаципнипт систем се дпведуваат дп 

Прешистителната станица за птпадни впди.Тука 

сп некплку ппследпвателни третмани се 

прешистува впдата, кпја ппнатаму се влива вп 

реципиентпт- Градската река. 

Прпцесппт се спстпи пд : 

1. Предтретман 

2. Примарен третман 

3. Секундарен третман 

1.     Предтретманпт ппфаќа: 

 Механишкп птстрануваое на 

материјали ппгплеми пд 0,5 cm, сп 

ппмпщ на ситни рещетки.Издвпенипт 

материјал се кпмпресира и делумнп се 

пбезвпднува, се складира вп сппдветни 

кпнтеоери и такви ги презема ЈКП 

Кпмуналец  Прилеп, сп динамика 

еднащ седмишнп. 

 Птстрануваое на песпкпт и пливашките 

материјали  

Сп ппмпщ на прирпдните прпцеси на 

седиментација и флптација, се издвпјуваат пвие 

материјали вп т.н. песпкплпвци. Издвпенипт 

песпк сп ппсебен уред се преплакнува, делумнп 

се дехидрира и се складира вп сппдветни 

кпнтеоери,кпи ппнатаму ги презема ЈКП 

Кпмуналец  Прилеп, истп сп динамика еднащ 

седмишнп. 

2. Примарен третман 

Вп т.н. примарни прешистуваши-

талпжители, се пдвива физишкп раздвпјуваое 

на талпжливите материи и птстрануваое на 

пливашките материи, сп ппмпщ на сппмнатите 

прпцеси на седиментација и флптација, без 

хемиски третман.Примарнипт ефлуент, кпј 

спдржи кплидни и раствпрени шестишки 

прпдплжува на биплпщки третман вп аерирани 
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базени.Исталпженипт  материјал, вп фпрма на 

Примарна тиоа, пди на третман вп анаерпбни 

дигестпри.Сп предтретманпт и примарнипт 

третман се птстранува  пкплу 50% на 

суспендирани и 25% на БПК. 

4. Секундарен третман 

Пвпј третман се спстпи пд две фази: 

1. Биплпщкп прешистуваое сп т.н. прпцес на 

активирана тиоа, вп аерпбна средина и 

2.Физишкп прешистуваое сп 

декантираое вп секундарни прешистуваши- 

талпжители. 

     Вп првата фаза, кпја се пдвива вп аерирани 

танкпви сп ппмпщ  на микрппрганизми, се 

птстрануваат прганските и раствпрените 

непргански спстпјки на птпадната впда,сп 

флпкулација. 

Вп втпрата фаза, следува исталпжуваое 

на бипмасата ппд дејствп на гравитација, при 

щтп на ппврщината се декантира шиста 

впда.Птпадната впда ппсле секундарен третман 

е 95-98% прешистена вп пднпс на суспендирани 

шестишки и  пкплу 85% БПК. 

Прешистената впда се влива вп 

реципиентпт, без да биде хемиски 

третирана.Тиоата, дпбиена какп нуспрпдукт, 

дел се кпристи вп рециркулација дп аерираните 

базени, а вищпкпт активна тиоа прпдплжува дп 

анаерпбните дигестпри, каде щтп 

дппплнителнп се разградува.Финалната тиоа, 

аерпбнп и анарпбнп стабилизирана, ппсле 

центрифугираое, се пдлага на сущни 

пплиоа.Дехидрираната тиоа/тврдипт птпад, гп 

презема ЈКП Кпмуналец  Прилеп, еднащ 

седмишнп. 

ЈКП се грижи за защтита на свпите 

врабптени, кпи вп свпјата рабпта се излпжени 

на ппаснпст заради кпнтакт сп птпадни впди и 

превентивнп врщи задплжителна вакцинација 

(активна имунизација прптив цревен 

тифус/задплжителна, еднащ на 3 гпдини), сп 

цел да се спреши настануваоетп, а пптпа и 

щиреоетп на заразни бплести.Спгласнп 

закпнските прпписи, врабптените пператпри, 

пдржуваши  на  хидрпппрема, врщат санитарнп-

здравстени прегледи на секпи 6 месеци, сè сп 

цел да се утврди нивната здравствена спстпјба, 

а и истпвременп защтита при евентуалната 

манипулација сп впда (какп храна).Сите 

здравствени прегледи и вакцинации ги врщи 

пвластена прганизација за таа пбласт. 

Кпнтакт лице: Јанески Емил 

мпб.075/503-808 

За спрпведуваое на ппщти мерки за 
защтита на населениетп пд заразни бплести вп 
2020 гпдина ЈКП Кпмуналец - Прилеп ги 
реализира следниве мерки за защтита : 
 

1. Пд прпграмата за пдржуваое на јавнп 
прпметни ппврщини: 
 

- Секпјдневнп метеое на улици спгласнп 
прпграмата 
- Миеое на улици пд месец март дп месец 
нпември  
- Пдржуваое на плпщтади  и јавни ппврщини 
недефинирани вп прпграмата 
 

2. Пд прпграмата за пдржуваое на 
паркпви, рекреативни ппврщини и парк 
щуми: 

 
- редпвнп пдржуваое на зеленилп 
- пбнпвуваое на паркпви и зеленилп  
-  защтита на зеленилп 
 

3. Пд прпграмата за управуваое сп птпад 
  
- Дезинфекција и дератизација на деппнија 
Алинци 
- дезинфекција и дератизација вп исппстави на 
ЈКП Кпмуналец - Прилеп каде се врщи селекција 
и балираое на птпад 
- изграден базен за впзила за дезинфекција на 
мптпрни гуми при излез и влез пд деппнија 
- редпвнп миеое и пдржуваое на впзен парк за 
ппдигаое на птпад . 
 

Ппшта мерка 3 

Пбезбедуваое санитарнп – технишки и 

хигиенски услпви вп јавни пбјекти и 

предушилищни и ушилищни устанпви 
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Цел 

Пдржуваое на беспрекпрни хигиенски услпви 

сп цел спрешуваое на настануваое и щиреое 

на заразни бплести 

Следеое на здравствената спстпјба на 

врабптените вп јавните устанпви сп цел 

исклушуваое на ппаснпста пд пренесуваое на 

заразни забплуваоа на најранливата група – 

децата. 

 

Спздаваое здрави ппкпленија преку 

кпнтинуиранп следеое на здравствената 

спстпјба на ушениците и нивна имунизација 

спгласнп Правилникпт за задплжителна 

имунизација вп Р.Македпнија. 

Задплжителна превентивна дезинфекција, 

дезинсекција и дератизација вп 

предушилищните и ушилищни устанпви пд 

пвластена устанпва за ДДД, а се сп цел 

спздаваое на безбедна средина. 

-  ЈПУДГ“ Наща Иднина“ распплага сп 6 

пбјекти, вп кпи се згрижени 1267деца, и има 

147 врабптени. Вп дпсиетп на секпе применп 

дете има пптврда за вакцинален статус. Лице за 

кпнтакт за ДДД е Карплина Митрикеска 078-

435-974. Здравствените прегледи на 

врабптените се изврщуваат спгласнп закпнските 

прпписи. 

- ППУ,,Блаже Кпнески”-Вп ушилищтетп 

ушат вкупнп 844 ушеници пд кпи 444 се мащки и 

400 женски ушеници,  81 врабптен.Кпмисија за 

следеое на заразните забплуваоа 

,Членпви:,Биљана Ефремпска –077 958 253 

,Жаклина Гегпска-072 262 906 и Вера Искпва –

075 787 025. За секпе прикрепенп дете е 

дпставена Пптврда за вакцинален статус. 

Кпнтакт лице за ДДД е назнашена-070 885 

884.Вп ушилищтетп сите врабптени спгласнп 

закпнските прпписи, еднащ гпдищнп прават 

Санитарни прегледи, а еднащ на две гпдини 

прават Систематски прегледи. Ушилищтетп 

спрабптува сп ЈЗУ Здравствен дпм Прилеп вп 

врска сп задплжителната имунизација.  

-ППУ “ Кире Гаврилпски-Јане“-Вп 

ушилищтетп ушат вкупнп 877 ушеници пд кпи 462 

се мащки и 414 женски ушеници, 71 врабптен. 

Кпмисија за следеое на заразните забплуваоа: 

Весна Зерпска –078 290 456, Снежана Кпцевска 

Шубеска -071 206 798, Симпна Танеска – 076 

812 992.За секпе прикрепенп дете е дпставена 

Пптврда за вакцинален статус. Кпнтакт лице за 

ДДД е назнашена Мира Трајкпска 071 386 

305.Вп ушилищтетп сите врабптени спгласнп 

закпнските прпписи, еднащ гпдищнп прават 

Санитарни прегледи, а еднащ на две гпдини 

прават Систематски прегледи. Ушилищтетп 

спрабптува сп ЈЗУ Здраствен дпм Прилеп вп 

врска сп задплжителната имунизација. 

- ППУ „Климент Пхридски” -Вп 

ушилищтетп ушат вкупнп 780 ушеници пд кпи 408 

се мащки и 372 женски ушеници,81 врабптен. 

Кпмисија за следеое на заразните забплуваоа 

:Рпза Кузманпвска -  078 327 641, Споа 

Јпванпска - 078 327 640 и Милена Дпрдипски  -  

071 761 546.За секпе прикрепенп дете е 

дпставена Пптврда за вакцинален 

статус.Кпнтакт лице за ДДД е назнашена Трајкп 

Илиески- 078 327 644Вп ушилищтетп сите 

врабптени спгласнп закпнските прпписи, еднащ 

гпдищнп прават Санитарни прегледи, а еднащ 

на две гпдини прават Систематски прегледи. 

Ушилищтетп ППУ „Климент Пхридски” -  Прилеп 

спрабптува сп ЈЗУ Здравствен дпм – Прилеп, вп 

врска сп задплжителната имунизација.  

-ППУ,,Дпбре Јпванпски”-Вп ушилищтетп 

ушат вкупнп 1275 ушеници пд кпи 647 се мащки 

и 628 женски ушеници,94 врабптени. Кпмисија 

за следеое на заразните забплуваоа: Никплина 

Шубеска –078 280 668, Елида Дпрдиеска 071 261 

292 и Елена Деспска –075 844 510. За секпе 

прикрепенп дете е дпставена Пптврда за 

вакцинален статус. Кпнтакт лице за ДДД е 

назнашен Виктпр Кржески -078 458 430. Вп 

ушилищтетп сите врабптени спгласнп 

закпнските прпписи, еднащ гпдищнп прават 

Санитарни прегледи, а еднащ на две гпдини 

прават Систематски прегледи. Ушилищтетп 

спрабптува сп ЈЗУ Здравствен дпм Прилеп вп 

врска сп задплжителната имунизација.  

-ППУ,,Рампп Левката ”-Вп ушилищтетп 

вп ушебната 2019/2020 гпдина ушат вкупнп 635 

ушеници пд кпи 320 се мащки и 315 женски 

ушеници, 58 врабптени. Кпмисија за следеое на 

заразните забплуваоа вп спстав:  Мимпза  

Кулеска –075 367 780, Весна  Трајкпвска –075 

776 644, Мпника  Наумпска –075 217  075.За 

секпе  запищанп дете вп првп пдделение   

дпставена е  Пптврда за вакцинален 
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статус.Вкупнп запищани првашиоа вп ушебната 

2019/2020  се 51 ушеници. Кпнтакт лице за ДДД 

е назнашена  Мимпза  Кулеска-075 367 780. Вп 

ушилищтетп сите врабптени спгласнп 

закпнските прпписи, еднащ  гпдищнп прават 

Санитарни прегледи, а еднащ на две гпдини 

прават Систематски прегледи. Ушилищтетп 

спрабптува сп ЈЗУ Здравствен дпм Прилеп вп 

врска сп задплжителната имунизација на 

ушениците.  

-ППУ,,Гпце Делшев”-Вп ушилищтетп ушат 

вкупнп 756  ушеници пд кпи 379 се мащки и 377 

женски ушеници, 68 врабптени. Кпмисија за 

следеое на заразните забплуваоа:  Лилјана 

Дунумаглпска –078 257 408, Билјана Дукпска  – 

071 358 012, Елизабета Секулпска-070 800 

527.За секпе прикрепенп дете е дпставена 

Пптврда за вакцинален статус, псвен за еден 

ушеник кпј е запищан вп првп пдделение 

(ппради здравстствени пришини). Кпнтакт лице 

за ДДД е назнашена Прданшп Тасески-076 557 

329. Вп ушилищтетп сите врабптени спгласнп 

закпнските прпписи, еднащ гпдищнп прават 

Санитарни прегледи, а еднащ на две гпдини 

прават Систематски прегледи. Ушилищтетп 

спрабптува сп ЈЗУ Здраствен дпм Прилеп вп 

врска сп задплжителната имунизација.  

-ППУ„Стращп Пинчур“с. Малп Кпоари-

ушилищтетп ппфаќа ушилищна зграда за 

деветтплетка  вп селптп Малп Кпоари(ЦПУ), 

какп и две ппдрашни ушилищта вп селата 

Гплемп Кпоари и Кадинп Селп. Има 149 

ушеници и 32  врабптени. На ппшетпкпт пд 

ушебната 2019/20 гпдина се израбптени 

следните прпграми за защтита на здравјетп   на 

ушениците: Акципнен план за здравственп  

впспитание,Прпграма за здравствена защтита и 

здравственп впспитание,Прпграма за защтита 

пд заразни бплести.Здравствената безбеднпст  

на  впдата  за пиеое вп ушилищтетп -пд 

физишкп-хемиски  и микрпбиплпщки  аспект, се 

прпверува еднащ месешнп пд страна на „ЈЗУ-

Центар  за јавнп здравје  Прилеп“ и сп истата се 

заппзнаваат врабптените и 

ушениците;Септишката јама се празни  пп 

пптреба, пд Јавнптп претпријатие „Кпмуналец“, 

пд кпе се зема и тврдипт птпад пд ушилищтетп 

еднащ седмишнп;Пбезбедуваое на санитарнп-

технишки и хигиенски услпви вп ушилищтетп сп 

редпвнп шистеое на ушилищните згради вп  ЦПУ 

и  вп нащите две ппдрашни ушилищта(сп 

дезинфекципни средства кпга ушениците се на 

шаспви или кпга не се вп ушилищтетп), какп и 

редпвнп пдржуваое на хигиената и 

безбеднпста вп ушилищните  

двпрпви;Дезинфекцијата, дезинсекцијата и 

дератизацијата вп ушилищтетп се врщи сппред 

закпнската регулатива пд ЈЗУ-Центаррпт за 

јавнп здравје пд Прилеп;За секпе 

нпвпзапищанп дете имаме Пптврда за 

вакциналнипт статус-сите нащи ушеници се 

вакцинирани;Редпвнп се врщат систематски ( и 

санитарни прегледи )  на врабптените, сппред 

закпнската регулатива;Нема Кпмисија за 

следеое на заразните  забплуваоа;Кпнтакт 

лице за ДДД  е директпрката Ирена Кирпска.  

-ППУ “ Кирил и Метпдиј“с.Канатларци-Вп 

ушилищтетп ушат вкупнп 288 ушеници пд кпи 153 

се мащки и 135 женски ушеници, 51 врабптен. 

Кпмисија за следеое на заразните забплуваоа: 

Касим Рущид – 075 997 737, Влаткп Кузманпски 

– 071 925 125 и ивпна Трајкпска – 078 308 670.За 

секпе прикрепенп дете е дпставена Пптврда за 

вакцинален статус. Кпнтакт лице за ДДД е 

назнашена Емил Пчаклиески 070 629 048.Вп 

ушилищтетп сите врабптени спгласнп 

закпнските прпписи, еднащ гпдищнп прават 

Санитарни прегледи, а еднащ на две гпдини 

прават Систематски прегледи. Ушилищтетп 

спрабптува сп ЈЗУ Здраствен дпм Прилеп вп 

врска сп задплжителната имунизација.  

- ППУ ,,Круме Вплнарпски,, с.Тппплшани 

има вкупнп 185 ушеници, и 45 врабптени. 

Кпмисија за следеое на заразни 

забплуваоа:Фпта Дпрпщевска- 070 218299, 

Анета Тренкпска- 078309555 и  Билјана Талеска 

Белишанец-071233908. За секпе прикрепенп 

дете е дпставена Пптврда за вакцинален статус. 

Кпнтакт лице за ДДВ е назнашена Виплета 

Димеска-078245925. Вп ушилищтетп сите 

врабптени спгласнп закпнските прпписи, еднащ 
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гпдищнп се упатуваат на санитарни прегледи, а 

еднащ на две гпдини се прават Систематски 

прегледи. Ушилищтетп спрабптува сп ЈЗУ 

Здраствен дпм Прилеп вп врска сп 

задплжителната Имунизација.Истп, така 

спрабптува кпга станува збпр за дезинфекција и 

дератизација и тпа секпја ушебна гпдина. 

 -ППУ,,Кпшп Рацин”-Вп ушилищтетп ушат 

вкупнп 801  ушеник , 76 врабптени. Пптврда за 

вакцинален статус. Вп ушилищтетп сите 

врабптени спгласнп закпнските прпписи, еднащ 

гпдищнп прават Санитарни прегледи, а еднащ 

на две гпдини прават Систематски прегледи. 

Ушилищтетп спрабптува сп ЈЗУ Здраствен дпм 

Прилеп вп врска сп задплжителната 

имунизација.  

-ППМУ,Ппрдан Михајлпски-Пцка”-Вп 

ушилищтетп ушат вкупнп 363  ушеници , 24 

врабптени. Пптврда за вакцинален статус. Вп 

ушилищтетп сите врабптени спгласнп 

закпнските прпписи, еднащ гпдищнп прават 

Санитарни прегледи, а еднащ на две гпдини 

прават Систематски прегледи. Ушилищтетп 

спрабптува сп ЈЗУ Здраствен дпм Прилеп вп 

врска сп задплжителната имунизација.  

- СПУ ,,Прде Чппела,,-Прилеп,345 ушеници 

вкупнп пд I дп IV гпдина, 75 врабптени. 

Кпмисија спставена пд следните 

шленпви:Виктприја Шампвска –078-746-

209,Ангела Петреска – диплпмирам 

пфталмплпг,Татјана Тасевска- диплпмиран 

технплпг, Билјана Аппстплпска – диплпмиран 

прпф. пп Хемија и Емилија Никплпска – Струшна 

служба- Спцијален рабптник.Спгласнп 

систематските прегледи секпе дете е сп 

редпвнп примени вакцини.Кпнтакт лице за ДДД 

– Зпран Ристески 076-456-273- благајник.Уреднп 

изврщени здравствени прегледи на сите 

врабптени спгласнп закпнските прпписи. 

- СПУ ,,Дпрше Петрпв“,,-Прилеп, 805 ушеници 

вкупнп пд I дп IV гпдина, 76 врабптени.Спгласнп 

систематските прегледи секпе дете е сп 

редпвнп примени вакцини.Уреднп изврщени 

здравствени прегледи на сите врабптени 

спгласнп закпнските прпписи.  

- СПУ ,,Ристе Ристески-Ришкп“,,-Прилеп, 817 

ушеници вкупнп пд I дп IV гпдина, 90 

врабптени.Спгласнп систематските прегледи 

секпе дете е сп редпвнп примени 

вакцини.Уреднп изврщени здравствени 

прегледи на сите врабптени спгласнп 

закпнските прпписи. 

 - СПУ Гимназија,,Мирше Ацев“,,-Прилеп, 835 

ушеници вкупнп пд I дп IV гпдина, 80 

врабптени.Спгласнп систематските прегледи 

секпе дете е сп редпвнп примени 

вакцини.Уреднп изврщени здравствени 

прегледи на сите врабптени спгласнп 

закпнските прпписи.  

-СПЕПТУ “ Кузман Јпсифпски-Питу“,,-Прилеп, 

311 ушеници вкупнп пд I дп IV гпдина, 61 

врабптен.Спгласнп систематските прегледи 

секпе дете е сп редпвнп примени 

вакцини.Уреднп изврщени здравствени 

прегледи на сите врабптени спгласнп 

закпнските прпписи. 

Ппшта мерка 4 

Пбезбедуваое на превентивнп – прпмптивни 

активнпсти за унапредуваое здравјетп на 

населениетп – ( дел пд пвие активнпсти се вп 

Прпграмата за спцијална защтита); 

Активнпстите пд пваа прпблематика се 

директнп ппврзани сп прпблемите пд 

спцијалната сфера сп щтп дел пд активнпстите 

кпи ппфаќаат прпмпција на здравсјетп и 

превенција пд заразни бплести се ппфатени и 

вп Прпграмата за спцијална защтита. 

 

Цел 

 Прпмпција на здравјетп и превенција пд 

заразни бплести преку здравствена едукација 
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на децата вп пснпвните ушилищта на 

теритпријата на ппщтината. 

 

Ппщтината вп спрабптка и сп Центарпт 

за јавнп здравје ке гп планираат и прганизираат 

спрпведуваоетп на прпмпција на здравјетп и 

превенцијата пд заразни бплести. 

Вп зависнпст пд слушуваоата ќе се 

спрпведуваат и типизирани предаваоа на 

ушениците пд пснпвнптп и среднптп 

пбразпвание за защтита пд заразни бплести. 

Пптпа пд страна на Центарпт за јавнп 

здравје редпвнп ќе се инфпрмира населениетп 

за вектпр пренпсливите заразни забплуваоа 

(преку ушествп на лпкална 

телевизија,радип,весници) израбптка на 

инфпрмативнп-едукативни летпци, брпщури и 

флаери. Неппсредната кпмуникација на терен 

сп местнптп население е важна сп цел 

ппдигаое на степенпт на индивидуалната 

мпжнпст на населениетп за сампзащтита и 

птстрануваое на леглата на кпмарци. Рпк- вп 

текпт на гпдината. Изврщител- ЦЈЗ-Прилеп 

Ппшта мерка 5 

Врщеое на превентивна дезинфекција, 

дезинсекција и дератизација и други 

хигиенскп-технишки мерки на јавни пбјекти, 

предушилищни и ушилищни устанпви, населени 

места и јавни ппврщини 

  

Цел 

Спрешуваое на ппјава на щтетници кпи 

предизвикуваат или се нпсители на зарази 

 

За спрпведуваое на превентивна дезинсекција 

за спрешуваое и сузбиваое на вектпр 

пренпсливите забплуваоа на теритпријата на 

ппщтина Прилеп за 2020 гпдина. 

- Спгласнп  закпнпт за защтита на населениетп 

пд заразни бплести, ’Сл.Весник на Република 

Македпнија’ бр.66/24 какп и закпните за 

изменуваое и дппплнуваое на Закпнпт за 

защтита на населениетп пд заразни 

бплести,(Сл.весник на Р.М.‘ бр.139 пд 2008 

гпд,бр.99/2009 и бр.86/2011) 

член 40- 

Задплжителна е дезинсекција на населени 

места при ппјава на инсекти или ппаснпст пд 

ппјава на забплуваоа кпи се пренесуваат сп 

инсекти. 

За дезинсекција и дератизација  на 

населбите и нивната пкплина надлежни се 

ппштините и градпт Скппје, кпи ги изведуваат 

сп стручна и техничка ппмпш на Центрите за 

јавнп здравје и други правни лица кпи ги 

испплнуваат услпвите прппишани сп пвпј 

закпн и прпписите дпнесени врз пснпва на 

негп (член 42) 

Единиците на лпкалните сампуправи и градпт 

Скппје задплжени се да спрпведуваат 

превентивна дезинсекција и дератизација на 

свпјата теритприја, за таа цел неппхпднп е 

Градпнашалникпт и Спветпт на ЕЛС да дпнесат 

пдлука и пбезбедат финансиски средства за 

спрпведуваое на пвие прпцеси. 

1.Впвед 

Какп резултат на светските екпнпмски трендпви 

и климатските прпмени, ппстпи мпжнпст за 

интензивнп распрпстрануваое на вектприте, а 

сп тпа и згплемуваое на брпјпт на забплени 

лица пд инфективни забплуваоа кпи се 

пренесуваат преку вектпри. Вектпри кпи 

пренесуваат инфекции на лудетп се шленкпнпги 

или цицаши вклушувајќи ги и 

глпдарите.Членкпнпгите вектпри какп щтп се 

кпмарците и крлежите се ладнпкрвни и се 

пспбени шувствителни на климатските фактпри. 

Меду бплестите кпи се пренесуваат преку 

вектпри има и такви кпи се регистрираат вп 

Р.Македпнија какп щтп се Лајмската бплест, 

Треска пд западен Нил, Лајщманипза,Маларија 

, Хемпрагишни трески и други кпи вп иднина 

преставуваат јавнп здравствена закана. Ппради 

тпа пптребнп е превентивнп да се превземаат 

сппдветни мерки сп цел нивнп спрешуваое, а 

бидеќи се рабпти за трансмисивни забплуваоа 

(вектпр пренпсливи бплести) нащите наппри 

пред се треба да се наспшат кпн унищтуваое на 

вектприте  и едукација на населениетп за 

сппдветна лишна защтита, нп и јакнеое на 

здравствените капацитети за навремена 

дијагнистика и сппдветнп лекуваое. 



Службен гласник на Општина Прилеп брпј 4 пд 12.03.2020 

108 
______________________________________________________________________________ 

Центарпт за јавнп здравје-Прилеп струшнптп 

мислеое  за сузбиваое на кпмарците на 

теритпријата на ппщтина Прилеп ја изгптви врз 

база на спрпведените струшни извидуваоа на 

терен, вп текпт на кпи  следени се параметри  

неппхпдни за прпценка на  мпменталната 

спстпјба вп пднпс на пвие щтетници и  услпвите 

кпи гп ппмагаат нивнипт раст, развпј и 

размнпжуваое. 

Превентивната дезинсекција преставува 

планирана, систематска и дплгпрпшна мерка 

кпја бара интерсектпрска спрабптка на ппгплем 

брпј на институции, а има единствена цел 

намалуваое на пппулацијата на щтетни инсекти 

дп праг на биплпщка тплеранција, какп и 

спрешуваое на растпт, развпјпт и 

размнпжуваое на инсектите кпи преставуваат 

вектпри на гплем брпј заразни 

бплести,делуваат впзнемирувашкп нп истп така 

предизвикуваат и алергиски 

реакции.Дезинсекцијата се спрпведува сп 

примена на механишки, физишки, биплпщки, 

хемиски метпди и средства кпи се екплпщки 

прифатливи и на нашин кпј непвпзмпжува да  се 

дпведе вп ппаснпст здравјетп на населениетп и 

живптните какп и на кприсните инсекти. 

Епидемиплпгија: Р.Македпнија сп глпбалнптп 

затпплуваое и климатските прпмени, сп  

свпјата гепграфска пплпжба и умерената клима 

се сппшува сп ппаснпста на евентуална ппјава на 

трппски и субтрппски бплести  Zika вирус, 

вируспт на западен Нил-(WNV), Denga, 

Chikungunya, Истпшнп кпоски енцефалитис, 

Жплта треска, virusot “Cache Velleu”(CVV), “La 

Crosse” encephalitis (LACV) и др.) , какп и ппјава 

на бплести кпи се веќе ерадицирани вп 

Р.Македпнија (Маларија), а  кпи се пренесуваат 

преку вектпри (кпмарци). 

Се дп 1973 гпд., Р.Македпнија  била ппзната 

какп хиперендемскп ппдрашје за Маларија. Вп 

1946 гпд., вп Македпнија брпјпт на забплени 

бил пкплу 600.000 лица (ппвеќе пд пплпвина пд  

населениетп). Маларијата вп Македпнија, пп 

свпјпт карактер била тещка, пспбенп трппиката 

кпја била ппзната и ппищана вп светската 

литература какп “македпнска маларија” 

(Гаврилпвски, 1973) 

2.Мпрфплпгија и здравственп значеое на 

кпмарцитеНајгплемп знашеое пд сите инсекти 

имаат кпмарците и тие претставууваат предмет 

на третман при спрпведеваое на 

дезинсекципните ппстапки. Вп Р.Македпнија 

најгплемп знашеое имаат кпмарците пд 

рпдпвите Anopheles, Aedes и Culex. Anopheles е 

кпмарецпт кпј е вектпр на маларијата.Ппстпјат 

преку 100 видпви,гпдищнп развиваат 4-8 

генерации и имаат мпжнпст да прелетува 2-3 

килпметри.  

Спстпјба сп кпмарците:  Сп ентпмплпщките 

испитуваоа изврщени вп Р.Македпнија, а вп 

спгласнпст сп критериумите какп щтп тпа ги 

предвидела Светската здравствена 

прганизација (СЗП),   вп перипдпт пд 1960-1971 

гпд., вп ендемските ппдрашја вп скппскипт, 

струмишкипт, титпвелещкипт и гевгелискипт 

регипн утврденп е дпминација на Anopheles 

maculipennis var. typicus(1). Анализите пд 

мпнитпрингпт на кпмарците вп 2010 гпд. вп 

Р.Македпнија, ппкажаа дека се јавуваат 51 вид 

на кпмарци пд фамилијата на Culicidae. Вп тек 

на теренските истражуваоа биле регистрирани 

вкупнп 7 видпви кпмарци: Anopheles 

maculipennis, Ochlerotatus hungaricus, 

Ochlerotatus geniculatus, Culex mimeticus, Culex 

tritaeniorhynchus, Culex martinii, Orthopodomyia 

pulchripalpis (2). Вп 2016 г.се направени 

ентпмплпщки истражуваоа вп јужнипт и 

југпистпшнипт регипн на Р.Македпнија  сп кпи 

се дпкажа присуствп на инвазивен кпмарец  

т.е. Азискипт тигрест кпмарец (Aedes 

albopictus) .Сп пва дпкажуваое  сега 

квалитативнипт спстав на кпмарците вп 

Р.Македпнија се згплемува за ущте еден вид. 

3. Ппштина Прилеп 

-Ппщтина Прилеп се напда вп западнипт дел на 

централна Македпнија и сппред ппврщина е 

најгплема ппщтина вп Македпнија. Зафаќа 

ппврщина пд 1.194,44 км2 и има 76.768 

жители.Ппщтина Прилеп ја спшинуваат градпт 

Прилеп кпј има 16 населби и 59 населени места 

кпи влегуваат вп склпп на ппщтината. Климата е 

умеренп-кпнтинентална и се карактеризира сп 

слаби врнежи вп текпт на гпдината (500-600мм) 

кпи услпвуваат ппјава на слаби извпри на впда. 
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Хидрпграфијата ја спшинуваат впдните текпви 

на Препвешка, Дабнишка, Селешка и Сува река. 

Сите впдни текпви се спединуваат југпзападнп 

пд урбанптп ппдрашје на Прилепска река и 

ппсле 13км се вливаат вп Црна река сп 

прпсешен прптпк пд 0,18м3 вп секунда.Текпвите 

на Препвешка и Дабнишка река се регулирани 

низ урбанптп ппдрашје дпдека Селешка река и 

падините на Маркпви кули се вп гплема мера 

диседирани сп ппрпјни јаруги кпи при ппгплеми 

врнежи и неппгпди се излеваати спздаваат 

застпјни впдени ппврщини. Гплема впдена 

ппврщина претставува и вещташкптп езерп кпе 

се напќа на 5км пд градпт Прилеп. Други 

лпкации каде има застпјни 

впди,блата,мптшурищта се напдаат вп 

населените места Трпјкрсти, Чепигпвп, Кадинп 

селп, Малп и Гплемп Кпоари, Берпвци и други 

населени места какп и на периферијата на 

градпт Прилеп. 

4.Сузбиваое на кпмарци и нивните развпјни 

пблици 

Планиранптп сузбиваое на кпмарците 

преставува дплгпгпдищнп систематскп и 

прганизиранп спрпведуваое на низа мерки и 

активнпсти сп цел редуцираое на густината на 

пппулацијата, а сп тпа и пдржуваое на стабилна 

епидемиплпщка спстпјба вп пднпс на ппјавата 

на вектпр пренпсливите 

забплуваоа.Спрпведуваоетп на дезинсекцијата 

е кпмплексен прпцес кпј не ппдразбира самп 

кпристеое на хемиски супстанции за 

унищтуваое на кпмарците. Сузбиваоетп на 

кпмарците се спрпведува на шетири нивпа при 

щтп ппстпјанп  треба да се впди грижа за 

зашувуваоетп на биплпщката разлишнпст на 

пдреденп ппдрашје.  

Санаципнии мерки- имаат за цел и се 

темелат на намалуваое или птстрануваое на 

услпвите за раст и размнпжуваое на 

кпмарците. Тпа ппдразбира затрупуваое на 

мпшурищта и блата, пбезбедуваое прптпшнпст 

на впдата, правилна дисппзиција на цврстипт 

птпад, редпвнп кпсеое на зелените ппврщини, 

шистеое на плуците какп не би се задржувала 

впдата и други хигиенп- технишки мерки. 

Рпк- вп текпт на гпдината 

Извршител- Лпкална сампуправа 

Здравствена едукација на 

населениетп- пд страна на Центарпт за јавнп 

здравје редпвнп ќе се инфпрмира населениетп 

за вектпр пренпсливите заразни забплуваоа 

(преку ушествп на лпкална 

телевизија,радип,весници) израбптка на 

инфпрмативнп-едукативни летпци, брпщури и 

флаери. Неппсредната кпмуникација на терен 

сп местнптп население е важна сп цел 

ппдигаое на степенпт на индивидуалната 

мпжнпст на населениетп за сампзащтита и 

птстрануваое на леглата на кпмарци. 

Рпк- вп текпт на гпдината 

Извршител- ЦЈЗ-Прилеп 

Евидентираое (мапираое) на сите 

стпешки впди,бари,канали,решни кприта на 

теритпријата кпја ја ппкрива. 

Рпк- Јануари-Март 

Извршител- Лпкална сампуправа и ЦЈЗ 

Биплпшки мерки за сузбиваое на 

кпмарците- ефикасни резултати се ппстигнуваат 

(пнаму каде щтп е мпжнп) сп кпристеое на 

предатпри на ларвите на кпмарецпт какп щтп е 

малата риба Gambusia holbrooki најшестп вп 

езера при щтп се зашувува живптната средина и 

биплпщката разнпвиднпст. Примената на 

бипцидни прпизвпди какп щтп е 

Bacilusthurigiensisvar israelensis вп фпрма на 

тешнпст, пращак или гранули. 

Хемиски мерки за сузбиваое 

А)примена на регулатпри на растпт кпи ги има 

вп фпрма на гранули се кпристат за шисти впди 

и не се щтетни за пстанатите видпви на 

живптни. 

Б)Ларвицидни инсектициди кпи имаат за цел да 

гп нарущат развпјнипт стадиум на кпмарецпт т.е 

делуваат на ларвената фпрма, при щтп 

спрешуваат развиваое на зрели адултни 

кпмарци.Ппстпјат ларвицидни инсектициди вп 

фпрма на тешнпст, гранули, прав а вп пднпс на 
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апликацијата мпжат да се распрскуваат или 

рашнп расфрлаат вп впдените ппврщини. 

Ларвицидните инсектициди имаат 

исклушителнп виспк ефект, мнпгу е пплесна 

апликацијата и не гп нарущуваат 

бипдиверзитетпт. За да мпжи да се кпристи 

пдреден ларвициден инсектицид пптребнп е за 

истипт да има дпзвпла пд министерствптп за 

здравствп. 

Ц)Адултицидна дезинсекција- мпже да се 

спрпведува какп резидуалнп прскаое вп 

затвпрени пбјекти или какп ладнп/тпплп 

замаглуваое пд земја при третман на ппгплеми 

ппврщини. Претставува слпжена акција кпја 

има за цел унищтуваое на адултните фпрми на 

кпмарецпт и дезинсекција кпја бара гплема 

внимателнпст вп пднпс на дпзираоетп на 

средствптп какп и лишната защтита на 

изведувашите и меснптп население. Има далеку 

ппмал ефект пд ларвицидната дезинсекција. 

Инсектицидпт задплжителнп треба да има 

дпзвпла пд Министерствптп за здравствп за 

упптреба. 

5.Динамика и начин на спрпведуваое на 

активнпстите 

За да се ппстигни знашаен ефект при 

спрпведуваое на дезинсекцијата неппхпднп е 

ппстпјанп и кпнтинуиранп следеое на 

спстпјбата на теренпт, при щтп треба да се 

земат вп предвит сите биплпщки, 

хидрпметепрплпщки и екплпщки 

карактеристики на ппврщините каде щтп ќе се 

спрпведуваат третираоата. Пптребнп е на 

теритпријата на Ппщтина Прилеп  да се 

спрпведат два вида на третираое и тпа: 

    Ларвицидната дезинсекција ќе се изведува  

пд месец Март па се дп месец Септември 

сппред претхпднп утврдена динамика вп 

зависнпст пд степенпт на инфестиранпст на 

кпмарци.Прпценката и увидите ќе ја врщи 

струшната служба при Центарпт за јавнп здравје. 

Средствп за ларвицидна дезинсекција - ќе се 

кпристи ларвицид вп фпрма на гранули или 

тешнпст на база на s-methoprene. 

Техника на изведуваое- рашнп расфрлаое или 

распрскуваое сп УЛВ апаратура на места сп 

стпешки впди 

Ппвршини за третираое- ќе се третираат 

ппврщини и места каде има застпјни впди и 

ппврщини кпи ќе бидат дпгпвпрени спгласнп  

финансиската кпнструкција и текпвнипт 

пперативен план дпгпвпрен ппмеду лпкалната 

сампуправа и изведувашпт на дезинсекцијата. 

Вкупна ппвршина- се пдредува дп крај на 

м.Февруари ппсле спрпведени струшни увиди и 

мапираое на ппврщини. 

Адултицидна дезинсекција- ќе се 

изведува вп некплку наврати пд месец Мај дп 

Септември/Пктпмври. 

   Динамика на третираое- спрема 

текпвен пперативен план. 

 Средствп за адултицидна 

дезинсекција- ќе се кпристи инсектицид Aqua 

Q-othrine sc 25 сп активна супстанца 

deltamethrin 20gr/lit . 

Техника на изведуваое-третираоата 

се спрпведуваат  сп апарат за УЛВ ладнп 

замаглуваое. 

Ппвршини за третираое- ппврщина 

дпгпвпрена сп тендерска ппстапка. 

Центарпт за јавнп здравје какп изведуваш на 

ппстапките дава писменп спппщтени дп: 

-државен санитаерн и здравствен инспектпрат 

за времетп,нашинпт и средствптп за изведуваое 

на превентивна дезинсекција 

-средствата за инфпрмираое некплку 

дена пред заппшнуваое на ппстапката сп цел 

инфпрмираое на населениетп за времетп и 

местптп на третман. 

-здружениетп на пшелари сп цел 

превземаое на неппхпдни мерки за защтита на 

пшелите. 

-дпставува извещтај дп надзпрнипт 

прган за спрпведените активнпсти 
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-издава санитарна пптврда за ДДД 

услуга 

-кпнтинуиранп ја следи спстпјбата сп 

инфестацијата на кпмарци на теритпријата на 

ппщтина Прилеп. 

  За сппведуваое на превентивна систематска 

дератизација на јавни ппврщини на 

теритпријата на ппщтина Прилеп за 2020 гпдина 

Впвед: 

Вп секпе населенп местп унищтуваоетп и 

кпнтрплата на синантрппните и 

хемисинантрппните глпдари пднпснп 

намалуваое на брпјнпста на пппулацијата дп 

нивп на биплпщка  тплеранција е неппхпднпст 

ппради: 

-Пдржуваое стабилна хигиенп-епидемиплпщка 

спстпјба- заразените глпдари  се извпр и 

пренпсители на гплем брпј заразни бплести. 

-Намалуваое на екпнпмските щтети кпи ги 

предизвикуваат вп стппанствптп и 

дпмаќинствата. 

Епидемиплпгија:  

Пд сите видпви цицаши глпдарите се застапени  

сп пкплу 40%.Ппстпјат 33 фамилии, 481 рпдпви 

и 2277 видпви. 

Рпд Rodentia - глпдари  има  три 

фамилии .Пд епидемиплпщки интерес 

најзнашајна е фам.Muridae – глувци, стапрци 

пднпснп субфам.Murinae –глувци. 

Вп субфам.Murinae припадаат следните видпви: 

• Mus musculus-дпмащен глущец 

• Apodemus agrarius-пругаст 

глущец 

• Apodemus sylvaticus-щумски 

глущец 

• Apodemus flavicollis-

жплтпгрлен глущец 

• Rattus norvegicus- сив стапрец 

• Micromus minutes- чучест 

глущец 

• Rattus rattus- црн стапрец 

Глувците и стапрците се секпгащ вп близина на 

лудетп и дпмащните живптни и  пренесуваоетп 

патпгените микрппрганизми е секпгащ мпжна и 

гплема. 

Патищта на пренпс: 

• загадуваое на храната , впдата (преку  

урина, плунка, измет) 

•  кпнтакт 

•  алиментарен пат 

•  впздух 

• инсекти кпи се хранат сп крв - (крлежи, 

кпмарци, бплви, впщки итн.) 

• каснуваое 

• Сппспбнпста на щтетните глпдари да се 

прилагпдуваат на секакви услпвни типпви 

живеалищта, нивната деструктивнпст вп 

местата каде щтп се присутни, гплемипт 

репрпдуктивен пптенцијал и пренесуваоетп на 

пришинителите на заразни бплести ја 

наметнуваат пптребата за нивнп 

унищтуваое.Кпн крајпт на  2014г ппшетпк на 

2015г. беше прпгласена епидемија на 

Tularemia вп Скппски приградски  регипн 

(Ппщтина Арашинпвп - с.Арашинпвп, с.Мпјанце, 

с.Грущинп, с.Прланце), Лпзпвп, Светиникплскп 

итн. Вп 2016 гпд. хемпрагишна треска е 

регистрирана вп Пласница а вп 2017 гпд.и вп 

гпстиварскп с.Симница 5 регистрирани слушаи. 

Секпја гпдина се евидентираат ппединешни 

слушаеви на заразни бплести предизвикани пд 

глпдари , нп тие се епидемиплпщки 

неппврзани.Тие ги пренесуваат  и следниве 

заразни бплест: Беснилп (Rabies), Q-треска, 

Лајмска треска, Чума, Америчка спиечка 

бплест( Chagas), Салмпнелпза, Бруцелпза, 

Амебијаза, Тпкспплазмпза,  Туберкулпза, 

ендемски пегав тифус и тн. 

• Активнпсти на ппштината: 
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• извршуваое превентивна 

дезинфекција, дезинсекција и дератизација  

на јавна ппвршина на теритприја на  секпја 

Ппщтина   какп една пд ппщтите мерки за  

спрешуваое и ставаое ппд кпнтрпла на 

заразните бплести (Регулиранп сп Закпн за 

здравствена защтита на населениетп пд заразни 

бплести    Сл.весник  на Р.М бр.66/04, 139/08 и 

99/09). 

• Ппдигнуваое на свеста на населениетп 

и ппстпјана едукација за нивната улпга вп 

бпрбата прптив глпдарите (флаери, медиуми и 

друг нашин на инфпрмираое).              Рпк:вп 

текпт на гпдината 

• Теренска прпценка и санитација на 

пкплината  

Рпк:вп текпт на гпдината 

• Израбптка на предлпг прпграма за 

дератизација                                                                         

Рпк:пред усвпјуваое на бучетпт за наредната 

гпдина 

• Систематска дератизација (прплетна и 

есенска) на канализаципнипт систем 

 Рпк:прплетна  - март/април 

         есенска  - пктпмври/нпември 

• Инфпрмираое на граданите 

преку медиумите за ппчетпк на 

акцијата  

Рпк: најмалку 7 дена пред птппшнуваое 

на акцијата 

Активнпсти на ЈЗУ Центар за јавнп здравје 

Прилеп какп надлежна институција за 

теритпријата кпја ја ппкрива: 

Активнп ушествува и дава струшнп-метпдплпщка 

ппмпщ вп пднпс на тпшките 1,2,3 , 4, 5 и 6. 

Динамика на спрпведуваое на 

дератизаципнипт прпцес: 

Канализаципнипт систем вп секпе населенп 

местп е главнптп живеалищте, местп за 

ппстанпк и размнпжуваое на пппулацијата на 

щтетни глпдари.За да се изврщи квалитетнп 

сузбиваое, пднпснп да се впущтиме вп 

рамнпправна ,,бпрба" прптив глпдарите мпра 

дпбрп да се ппзнаваат нивните биплпщки 

каратеристики, нашин на живпт и пднесуваое, 

ппстпјанп да се уши и да се бара нпва метпда  и 

нашин за да се намали нивната 

пппулација.Дератизацијата се изведува два 

пати гпдишнп (прплет/есен).Вп таа смисла 

дератизацијата е мнпгу специфишна и сите 

активнпсти кпи треба да се превземат вп таа 

наспка се ппделени на: 

1. Перипд на ппдгптпвки 

2. Перипд на третираое 

3.Перипд на кпнтрпла 

1.Вп ппдгптвителнипт перипд, сп увид вп 

планпт на канализациската мрежа на Ппщтина 

Прилеп се утврдува: 

-дплжината и правецпт на прпстираое 

на мрежата 

-брпјпт на щахти(се дпбива ппдатпк пд 

ЈКП) 

-видпт и кплишината на 

рпдентицидните мамци, сппред градежнп-

технишките карактеристики и услпви кпи 

владеат вп канализаципните щахти -степенпт на 

инфестација сп щтетните глпдари вп јавнп 

прпметните ппврщини 

-брпјпт на рабптните екипи, секпја 

спставена пд два санитарни технишари, 

квалификувани за таа мерка  

-терминпт за заппшнуваое на акцијата 

врз пснпва на ппдатпци за временските услпви 

вп тпј перипд 

-впсппставуваое спрабптка сп 

врабптените вп ЈП Впдпвпд и Канализација за 

нивнп ушествп вп птвараоетп на щахтите 

-дпставуваое инфпрмација дп 

градските власти за сите превземени 

активнпсти вп пвпј перипд на ппдгптпвки, какп 

и тпшнипт термин за заппшнуваое на 

систематската дератизација. 
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2.Вп перипдпт на третираое или т.н. 

интензивна дератизација , целата активнпст се 

базира на дпбиените ппдатпци пд 

ппдгптвителнипт перипд.Нашинпт, услпвите и 

динамиката на спрпведената акција, зависи пд 

степенпт на инфестација сп щтетните глпдари, 

на целптп ппдрашје на Ппщтина Прилеп. 

-Дпставуваое дп ЕЛС-Прилеп текпвен 

пперативен план и прпграм. 

 Сузбиваоетп и намалуваоетп на пппулацијата 

на щтетните глпдари се спрпведува сп 

ппставуваое хемиски препарати 

(рпдентициди) 200г.вп щахта. 

 -изврщителпт  на дератизацијата треба да има 

Решение пд Министерствп за здравствп на 

Р.М.за регистрирана ДДД дејнпст. 

-За хемискипт препарат(рпдентицид) 

Решение пд Министерствп за здравствп за 

пущтаое вп прпмет на препаратпт какп 

бипциден прпизвпд. 

3.Кпнтрпла се спрпведува 3 седмици пп 

третираоетп. 

Финансиските средства за 

спрпведуваое на превентивна дератизација 

се пбезбедуваат пд страна на ЕЛС-Прилеп                                                                                 

 

3.Финансираое и јавни набавки 

Активнпстите утврдени сп пваа 

прпграма ќе се реализираат сп средства пд 

Бучетпт на Ппщтина Прилеп за 2020 гпдина, 

прпграма Ј8, пптпрпграма Ј80, пптставка 424 

230-Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 

вп висина пд 2 400 000,00денари. За пваа 

активнпст Ппщтина Прилеп ќе спрпведе јавна 

набавка вп перипдпт февруари-април 

2020гпдина. 

 

4.Известуваое 

 Известуваоетп и инфпрмираоетп на 

граданите ќе гп врщат ЈЗУ-ЦЈЗ Прилеп и 

Ппщтина Прилеп спгласнп закпнските 

надлежнпсти,  преку спппщтенија вп 

електрпнските и пешатените медиуми, ВЕБ 

страната на ппщтината, спрабптка на ппщтината 

сп лпкалните надлежни пргани, за тпшнипт 

термин на акцијата, видпт на препаратпт и 

нашинпт на изведуваое на третманпт. 

 

5.Мпнитпринг 

Ппкрај претставник пд лпкалната 

сампуправа, мпнитпринг над спрпведуваоетп 

на превентивните активнпсти на Ппщтина 

Прилеп за защтита на населениетп пд заразни 

бплести ќе врщи и претставник пд Центарпт за 

јавнп здравје какп и претставник пд Агенцијата 

за храна и ветеринарствп. 

 

П Б Р А З Л П Ж Е Н И Е 

Пснпв за дпнесуваое на Прпграмата за 

спрпведуваое на ппщти мерки за защтита на 

населениетп пд заразни бплести се пдредбите 

на шлен 12, 14, 39 и 42 пд Закпнпт за защтита на 

населениетп пд заразни бплести („Службен 

весник на РМ“бр.66/2004, 139/2008, 99/2009, 

149/2014, 150/2015 и 37/2016). 

   Брпј.09-887/5                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ              

 12.03.2020 гпдина                   на Спвет на Ппщтина Прилеп 

        ПРИЛЕП                                          м-р  Миле Талевски 

 

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

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

СПГЛАСНПСТ НА ГПДИЩНИПТ ИЗВЕЩТАЈ ЗА 
СПРПВЕДУВАОЕ НА ПРПГРАМАТА ЗА 

УПРАВУВАОЕ СП ПТПАД ВП ППЩТИНА ПРИЛЕП 
ЗА 2019 ГПДИНА 

 
1.Пдлуката за даваое на спгласнпст на 

Гпдищнипт Извещтај за спрпведуваое на 

Прпграмата за управуваое сп птпад  вп Ппщтина  

Прилеп за 2019 гпдина, се пбјавува вп “Службен 

гласник на Ппщтина Прилеп”. 

 
Брпј 08-889/5  ГРАДПНАЧАЛНИК 

12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 
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Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на Република Македпнија" бр. 5/2002), 
шлен 11 став 1 тпшка 7 пд Закпнпт за јавни 
претпријатија ("Службен весник на РМ" 
бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 
138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18) и шлен 26 
став 1 тпшка 32 пд Статутпт на Ппщтина Прилеп 
("Службен гласник на Ппщтина Прилеп" бр. 
6/2003 и 4/2005и 11/2008), Спветпт на Ппщтина 
Прилеп на седницата, пдржана на 12.03.2020 
гпдина дпнесе: 
 

П Д Л У К А 
за даваое на спгласнпст на Гпдищнипт Извещтај 
за спрпведуваое на Прпграмата за управуваое 

сп птпад  вп Ппщтина  Прилеп за 2019 гпдина 
 

шлен 1 
 Се дава спгласнпст на Гпдищнипт 
Извещтај за спрпведуваое на Прпграмата за 
управуваое сп птпад  вп Ппщтина Прилеп за 
2019 гпдина, бр. 02-313/2 пд 31.01.2020 гпдина 
на ЈКП „Кпмуналец“-Прилеп. 
 

                         шлен 2 
Пдлуката да се дпстави дп ЈКП 

„Кпмуналец“-Прилеп, Градпнашалникпт и 
архивата на Ппщтина Прилеп. 
 

    шлен 3 
Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 

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

 
    Брпј.09-887/6                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ              

 12.03.2020 гпдина                   на Спвет на Ппщтина Прилеп 

        ПРИЛЕП                                          м-р  Миле Талевски 

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

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

СПГЛАСНПСТ НА ТРИМЕСЕШНИПТ ИЗВЕЩТАЈ ЗА 
ФИНАНСИСКПТП РАБПТЕОЕ НА ЈКП 

„КПМУНАЛЕЦ“-ПРИЛЕП ЗА ПЕРИПДПТ ПД 
01.10.2019 ГПДИНА ДП 31.12.2019 ГПДИНА 

 

1.Пдлуката за даваое спгласнпст на 

тримесешнипт извещтај за финансискптп 

рабптеое на ЈКП ,,Кпмуналец’’-Прилеп за 

перипдпт пд 01.10.2019 гпдина дп 31.12.2019 

гпдина, се пбјавува вп “Службен гласник на 

Ппщтина Прилеп”. 
 

     Брпј 08-889/6  ГРАДПНАЧАЛНИК 
 12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 

Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002), шлен 11 став 1 тпшка 
7 пд Закпнпт за јавни претпријатија (“Службен 
весник на РМ” бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 
119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 
64/18) и шлен 26 став 1 тпшка 32 пд Статутпт на 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005и 
11/2008), Спветпт на Ппщтина Прилеп на 
седницата пдржана на 12.03.2020 гпдина, 
дпнесе:  

 
П Д Л У К А 

за даваое спгласнпст на тримесешнипт извещтај 
за финансискптп рабптеое на ЈКП,,Кпмуналец’’-

Прилеп за перипдпт пд 01.10.2019 гпдина дп 
31.12.2019 гпдина 

 
шлен 1 

 Се дава спгласнпст на тримесешнипт 
извещтај за финансискптп рабптеое на ЈКП 
,,Кпмуналец’’-Прилеп за перипдпт пд 01.10.2019 
гпдина дп 31.12.2019 гпдина. 
 

шлен 2 
Пдлуката да се дпстави дп ЈКП 

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

 
шлен 3 

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

 
 

   Брпј.09-887/7                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ              

 12.03.2020 гпдина                   на Спвет на Ппщтина Прилеп 

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

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

НА ГПДИЩНАТА СМЕТКА НА ЈКП 
„КПМУНАЛЕЦ“-ПРИЛЕП, ЗА 2019 ГПДИНА  

 

1.Пдлуката за усвпјуваое на Гпдищната сметка 

на ЈКП ,,Кпмуналец’’-Прилеп, за 2019 гпдина, се 

пбјавува вп “Службен гласник на Ппщтина 

Прилеп”. 

 
Брпј 08-889/7  ГРАДПНАЧАЛНИК 

12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 

Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002), шлен 11 став 1 тпшка 
7 пд Закпнпт за јавни претпријатија (“Службен 
весник на РМ” бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 
119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 
64/18) и шлен 26 став 1 тпшка 32 пд Статутпт на 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005и 
11/2008), Спветпт на Ппщтина Прилеп на 
седницата пдржана на 12.03.2020 гпдина, 
дпнесе:  
 

П Д Л У К А 
за усвпјуваое на Гпдищната сметка на ЈКП 

,,Кпмуналец’’-Прилеп, за 2019 гпдина 
 

шлен 1 
Се усвпјува Гпдищната сметка на 

ЈКП,,Кпмуналец’’-Прилеп, за 2019 гпдина. 
 

шлен 2 
Пдлуката да се дпстави дп ЈКП 

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

 
шлен 3 

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

 
 

 

   Брпј.09-887/8                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ              

 12.03.2020 гпдина                   на Спвет на Ппщтина Прилеп 

        ПРИЛЕП                                          м-р  Миле Талевски 

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

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

НА ГПДИЩНАТА СМЕТКА И ИЗВЕЩТАЈПТ ЗА 
РАБПТЕОЕТП НА ЈКП „ПАЗАРИ“-ПРИЛЕП, ЗА 

2019 ГПДИНА 
 

1. Пдлуката за усвпјуваое на Гпдищната 

сметка и Извещтајпт за рабптеоетп на 

ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп, за 2019 гпдина, 

се пбјавува вп “Службен гласник на 

Ппщтина Прилеп”. 

 
Брпј 08-889/8  ГРАДПНАЧАЛНИК 

12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 

Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002), шлен 11 став 1 тпшка 
7 пд Закпнпт за јавни претпријатија (“Службен 
весник на РМ” бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 
119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 
64/18) и шлен 26 став 1 тпшка 32 пд Статутпт на 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005и 
11/2008), Спветпт на Ппщтина Прилеп на 
седницата пдржана на 12.03.2020 гпдина, 
дпнесе:  

 
П Д Л У К А 

за усвпјуваое на Гпдищната сметка и 
Извещтајпт за рабптеоетп на ЈКП ,,Пазари’’-

Прилеп, за 2019 гпдина 
 

шлен 1 
 Се усвпјува Гпдищната сметка и 
Извещтајпт за рабптеоетп на ЈКП ,,Пазари’’-
Прилеп, за 2019 гпдина. 
 

шлен 2 
Пдлуката да се дпстави дп ЈКП 

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

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

 
   Брпј.09-887/9                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ              

 12.03.2020 гпдина                   на Спвет на Ппщтина Прилеп 

        ПРИЛЕП                                          м-р  Миле Талевски 

 

 

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

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

СПГЛАСНПСТ НА ТРИМЕСЕШНИПТ ИЗВЕЩТАЈ ЗА 
ФИНАНСИСКПТП РАБПТЕОЕ НА ЈКП „ПАЗАРИ“-

ПРИЛЕП ЗА ПЕРИПД ПД 01.10.2019 ДП 
31.12.2019 ГПДИНА 

 
 

1.Пдлуката за даваое спгласнпст на 
тримесешнипт извещтај за финансискптп 
рабптеое на ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп за перипд пд 
01.10.2019 дп 31.12.2019 гпдина, се пбјавува вп 
“Службен гласник на Ппщтина Прилеп”. 
 

Брпј 08-889/9  ГРАДПНАЧАЛНИК 
12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 

 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 

Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002), шлен 11 став 1 тпшка 
7 пд Закпнпт за јавни претпријатија (“Службен 
весник на РМ” бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 
119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 
64/18) и шлен 26 став 1 тпшка 32 пд Статутпт на 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005и 
11/2008), Спветпт на Ппщтина Прилеп на 
седницата пдржана на 12.03.2020 гпдина, 
дпнесе:  
 
                                П Д Л У К А 

за даваое спгласнпст на тримесешнипт 
извещтај за финансискптп рабптеое на 

ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп за перипд пд 
01.10.2019 дп 31.12.2019 гпдина 

 
 

шлен 1 
 Се дава спгласнпст на тримесешнипт 
извещтај за финансискптп рабптеое на ЈКП 
,,Пазари’’-Прилеп за перипд пд 01.10.2019 дп 
31.12.2019 гпдина, бр.01-52/1 пд 06.02.2020 
гпдина. 

шлен 2 
Пдлуката да се дпстави дп ЈКП 

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

 
шлен 3 

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

 
  Брпј.09-887/10                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ              

 12.03.2020 гпдина                   на Спвет на Ппщтина Прилеп 

        ПРИЛЕП                                          м-р  Миле Талевски 

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

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ 
СПГЛАСНПСТ НА ГПДИЩНАТА СМЕТКА И 

ИЗВЕЩТАЈПТ ЗА РАБПТЕОЕТП НА ЈП ЗА ПУП 
ПРИЛЕП ЗА 2019 ГПДИНА 

 
1.Пдлуката за даваое спгласнпст на Гпдищната 
сметка и Извещтајпт за рабптеоетп на ЈП за ПУП 
Прилеп за 2019 гпдина, се пбјавува вп “Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп”. 

 
  Брпј 08-889/10        ГРАДПНАЧАЛНИК 

  12.03.2020 гпдина     на Ппщтина Прилеп 
       П р и л е п              Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 

Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002), шлен 11 став 1 тпшка 
7 пд Закпнпт за јавни претпријатија (“Службен 
весник на РМ” бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 
119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 
64/18) и шлен 26 став 1 тпшка 32 пд Статутпт на 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005и 
11/2008), Спветпт на Ппщтина Прилеп на 
седницата пдржана на 12.03.2020 гпдина, 
дпнесе: 
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П Д Л У К А 
за даваое спгласнпст на Гпдищната сметка и 

Извещтајпт за рабптеоетп на ЈП за ПУП Прилеп 
за 2019 гпдина 

 
шлен 1 

 Се дава спгласнпст на Гпдищната сметка 
и Извещтајпт за рабптеоетп на ЈП за ПУП Прилеп 
за 2019 гпдина. 

шлен 2 
Пдлуката да се дпстави дп ЈП за ПУП 

Прилеп, Градпнашалникпт и архивата на 
Ппщтина Прилеп. 

шлен 3 
Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 

пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
  Брпј.09-887/11                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ              

 12.03.2020 гпдина                   на Спвет на Ппщтина Прилеп 

        ПРИЛЕП                                          м-р  Миле Талевски 

 
 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ 
СПГЛАСНПСТ НА ТРИМЕСЕШНИПТ ИЗВЕЩТАЈ ЗА 

ФИНАНСИСКПТП РАБПТЕОЕ НА ЈП ЗА ПУП 
ПРИЛЕП ЗА ПЕРИПД ПД 01.10.2019 ДП 

31.12.2019 ГПДИНА 
 

1.Пдлуката за даваое спгласнпст на 
тримесешнипт извещтај за финансискптп 
рабптеое на ЈП за ПУП Прилеп за перипдпт пд 
01.10.2019 гпдина дп 31.12.2019 гпдина, се 
пбјавува вп “Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп”. 

 
 

  Брпј 08-889/11    ГРАДПНАЧАЛНИК 
12.03.2020гпдина  на Ппщтина Прилеп 

           П р и л е п               Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 

Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002), шлен 11 став 1 тпшка 
7 пд Закпнпт за јавни претпријатија (“Службен 
весник на РМ” бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 
119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 

64/18) и шлен 26 став 1 тпшка 32 пд Статутпт на 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005и 
11/2008), Спветпт на Ппщтина Прилеп на 
седницата пдржана на 12.03.2020 гпдина, 
дпнесе:  
 

П Д Л У К А 
за даваое спгласнпст на тримесешнипт извещтај 
за финансискптп рабптеое на ЈП за ПУП Прилеп 
за перипдпт пд 01.10.2019 гпдина дп 31.12.2019 

гпдина 
 

шлен 1 
 Се дава спгласнпст на тримесешнипт 
извещтај за финансискптп рабптеое на ЈП за 
ПУП Прилеп за перипдпт пд 01.10.2019 гпдина 
дп 31.12.2019 гпдина. 

шлен 2 
Пдлуката да се дпстави дп ЈП за ПУП 

Прилеп, Градпнашалникпт и архивата на 
Ппщтина Прилеп. 

шлен 3 
Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 

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

 
  Брпј.09-887/12                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ              

 12.03.2020 гпдина                   на Спвет на Ппщтина Прилеп 

        ПРИЛЕП                                          м-р  Миле Талевски 

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

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДАВАОЕ 
СПГЛАСНПСТ НА ПДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАОЕ 
НА ВРЕДНПСТА НА БПДПТ ЗА ПРЕСМЕТУВАОЕ 
НА ПЛАТИТЕ  НА ВРАБПТЕНИТЕ ВП ЈП ЗА ПУП 

ПРИЛЕП ЗА 2020 ГПДИНА 
  
1.Пдлуката за даваое спгласнпст на Пдлуката за 
утврдуваое на вреднпста на бпдпт за 
пресметуваое на платите на врабптените вп ЈП 
за ПУП Прилеп за 2020 гпдина, се пбјавува вп 
“Службен гласник на Ппщтина Прилеп”. 
 

 Брпј 08-889/12  ГРАДПНАЧАЛНИК 
12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

   П р и л е п  Илија Јпванпски 
 

 



Службен гласник на Општина Прилеп брпј 4 пд 12.03.2020 

118 
______________________________________________________________________________ 

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 Ппщтина Прилеп ("Службен 
гласник на Ппщтина 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 Ппщтина 
Прилеп на седницата, пдржана на ден 
12.03.2020 гпдина, дпнесе: 

 
П  Д  Л  У  К  А 

за даваое спгласнпст на Пдлуката за 
утврдуваое на вреднпста на бпдпт за 

пресметуваое на платите на врабптените вп ЈП 
за ПУП Прилеп за 2020 гпдина 

 
шлен 1 

Се дава спгласнпст на Пдлуката за 
утврдуваое на вреднпста на бпдпт за 
пресметуваое на платите на врабптените вп ЈП 
за ПУП Прилеп за 2020 гпдина брпј 02-242/8 пд 
20.02.2020 гпдина. 

шлен 2 
Пдлуката да се дпстави дп ЈП за ПУП 

Прилеп, Градпнашалникпт, архивата на Ппщтина 
Прилеп. 

шлен 3 
Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 

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

 
  Брпј.09-887/13                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ              

 12.03.2020 гпдина                   на Спвет на Ппщтина Прилеп 

        ПРИЛЕП                                          м-р  Миле Талевски 

  
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА УСВПЈУВАОЕ 
НА ГПДИЩНАТА СМЕТКА НА ЈПУДГ „НАЩА 

ИДНИНА“ - ПРИЛЕП, ЗА 2019 ГПДИНА 
 
 
1.Пдлуката за усвпјуваое на Гпдищната сметка 

на ЈПУДГ ,,Наща иднина’’-Прилеп, за 2019 

гпдина, се пбјавува вп “Службен гласник на 

Ппщтина Прилеп”. 
 

Брпј 08-889/13  ГРАДПНАЧАЛНИК 
12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 

Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002) и шлен 26 став 1 тпшка 
32 пд Статутпт на Ппщтина Прилеп (“Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003 и 
4/2005 и 11/2008) а в.в. сп шлен 116 алинеа 2 пд 
Закпнпт за защтита на децата (“Службен весник 
на РМ” бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 
25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 
198/18) Спветпт на Ппщтина Прилеп на 
седницата, пдржана на 12.03.2020 гпдина, 
дпнесе: 
 

П Д Л У К А 
за усвпјуваое на Гпдищната сметка на ЈПУДГ 

’’Наща иднина’’-Прилеп 
 за 2019 гпдина 

 
шлен 1 

Се усвпјува Гпдищната сметка на ЈПУДГ 
’’Наща иднина’’-Прилеп за 2019 гпдина. 
 

шлен 2 
Пдлуката да се дпстави дп ЈПУДГ ’’Наща 

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

 
шлен 3 

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

 
  Брпј.09-887/14                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ              

 12.03.2020 гпдина                   на Спвет на Ппщтина Прилеп 

        ПРИЛЕП                                          м-р  Миле Талевски 

 
  

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

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА УСВПЈУВАОЕ 
НА ГПДИЩНАТА СМЕТКА НА ЈПУ ДПМ ЗА СТАРИ 

ЛИЦА „КИРП КРСТЕСКИ –ПЛАТНИК“-ПРИЛЕП , 
ЗА 2019 ГПДИНА 
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1.Пдлуката за усвпјуваое на Гпдищната сметка 

на ЈПУ Дпм за стари лица ,,Кирп Крстески-

Платник’’-Прилеп, за 2019 гпдина, се пбјавува вп 

“Службен гласник на Ппщтина Прилеп”. 
 

Брпј 08-889/14  ГРАДПНАЧАЛНИК 
12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 
 

 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 

Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на Република Македпнија" бр. 5/2002),  а 
вп врска сп шлен 184 став 1 алинеа 5 пд Закпнпт 
за спцијалната защтита („Службен Весник на 
Република Северна Македпнија бр.104/2019, 
146/2019 и 275/2019) и шлен 26 став 1 тпшка 32  
пд Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 
4/2005 и 11/2008), Спветпт на Ппщтина Прилеп 
на седницата, пдржана на 12.03.2020 гпдина,  
дпнесе: 
 

П Д Л У К А 
за усвпјуваое на Гпдищната сметка на ЈПУ Дпм 

за стари лица ,,Кирп Крстески-Платник’’-Прилеп, 
за 2019 гпдина 

 
шлен 1 

 Се усвпјува Гпдищната сметка на ЈПУ 
Дпм за стари лица ,,Кирп Крстески-Платник’’-
Прилеп, за 2019 гпдина. 
 

шлен 2 
Пдлуката да се дпстави дп ЈПУ Дпм за 

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

 шлен 3 
Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 

пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
  Брпј.09-887/15                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ              

 12.03.2020 гпдина                   на Спвет на Ппщтина Прилеп 

        ПРИЛЕП                                          м-р  Миле Талевски 

 
 

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

 

 
 

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

СПГЛАСНПСТ НА ИЗВЕЩТАЈПТ ЗА РАБПТА НА 

ЈПУ ГРАДСКА БИБЛИПТЕКА „БПРКА ТАЛЕСКИ“-

ПРИЛЕП, СП ФИНАНСИСКИ ИЗВЕЩТАЈ ЗА 2019 

ГПДИНА 

1.Пдлуката за даваое спгласнпст на Извещтајпт 

за рабптата на ЈПУ Градска библиптека ,,Бпрка 

Талески’’-Прилеп, сп Финансиски извещтај за 

2019 гпдина, се пбјавува вп “Службен гласник на 

Ппщтина Прилеп”. 
 

Брпј 08-889/15  ГРАДПНАЧАЛНИК 
12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 
 
 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на Република Македпнија” бр. 5/2002), 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) и 
шлен 26 став 1 тпшка 32 пд Статутпт на Ппщтина 
Прилеп ("Службен гласник на Ппщтина Прилеп" 
бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008),  Спветпт на 
Ппщтина Прилеп на седницата, пдржана на 
12.03.2020 гпдина,  дпнесе: 
 

ПДЛУКА 
за даваое спгласнспт на Извещтајпт за рабптата 

на ЈПУ Градска библиптека ,,Бпрка Талески’’-
Прилеп, сп Финансиски извещтај за 2019 гпдина 
 

шлен 1 
 Се дава спгласнпст на Извещтајпт за 
рабптата на ЈПУ Градска библиптека ,,Бпрка 
Талески’’-Прилеп, сп Финансиски извещтај за 
2019 гпдина, бр.01-77/12 пд 28.02.2020 гпдина. 

 
шлен 2 

Пдлуката да се дпстави дп ЈПУ Градска 
библиптека ,,БпркаТалески’’-Прилеп, 
Градпнашалникпт и архивата на Ппщтина 
Прилеп. 

шлен 3 
Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 

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

 

  Брпј.09-887/16                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ              

 12.03.2020 гпдина                   на Спвет на Ппщтина Прилеп 

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

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

НА ГПДИЩНАТА СМЕТКА  НА ЈПУ ГРАДСКА 

БИБЛИПТЕКА „БПРКА ТАЛЕСКИ“-ПРИЛЕП,  ЗА 

2019 ГПДИНА 

1.Пдлуката за усвпјуваое на Гпдищната сметка 

на ЈПУ Градска библиптека ,,Бпрка Талески’’-

Прилеп, за 2019 гпдина, се пбјавува вп “Службен 

гласник на Ппщтина Прилеп”. 
 

Брпј 08-889/16  ГРАДПНАЧАЛНИК 
12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 
 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на Република Македпнија” бр. 5/2002), и 
шлен 13 став 3 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) и шлен 26 став 1 тпшка 32 пд Статутпт на 
Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008),  Спветпт 
на Ппщтина Прилеп на седницата, пдржана на 
12.03.2020 гпдина,  дпнесе: 

 
П Д Л У К А 

за усвпјуваое на Гпдищната сметка на ЈПУ 
Градска библиптека ,,Бпрка Талески’’-Прилеп, за 

2019 гпдина 
 

шлен 1 
 Се усвпјува Гпдищната сметка на ЈПУ 
Градска библиптека ,,Бпрка Талески’’-Прилеп, за 
2019 гпдина. 
    

шлен 2 
Пдлуката да се дпстави дп ЈПУ Градска 

библиптека ,,Бпрка Талески’’-Прилеп, 
Градпнашалникпт и архивата на Ппщтина 
Прилеп. 
 

    шлен 3 
Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 

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

 
 

  Брпј.09-887/17                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ              

 12.03.2020 гпдина                   на Спвет на Ппщтина Прилеп 

        ПРИЛЕП                                          м-р  Миле Талевски 

 

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

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА УСВПЈУВАОЕ 
НА ГПДИЩНИТЕ СМЕТКИ НА ППМУ „ПРДАН 

МИХАЈЛПСКИ-ПЦКА“-ПРИЛЕП, ЗА 2019 ГПДИНА 
 

 
1.Пдлуката за усвпјуваое на Гпдищните сметки 
на ППМУ „Прдан Михајлпски Пцка”-Прилеп, за 
2019 гпдина, се пбјавува вп “Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп”. 
 

 
Брпј 08-889/17  ГРАДПНАЧАЛНИК 

12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), а вп врска сп шлен 
108 став 1 алинеа 5 пд Закпнпт за пснпвнптп 
пбразпвание (“Службен весник на РМ” бр. 
161/2019) и шлен 26 став 1 тпшка 32 пд Статутпт 
на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 
11/2008), Спветпт на Ппщтина Прилеп на 
седницата, пдржана на 12.03.2020 гпдина,  
дпнесе: 
 

П Д Л У К А 
за усвпјуваое на Гпдищните сметки на ППМУ 

„Прдан Михајлпски Пцка”-Прилеп, за 2019 
гпдина 

 
шлен 1 

               Се усвпјуваат Гпдищните сметки на 
ППМУ „Прдан Михајлпски Пцка”-Прилеп, за 
2019 гпдина. 

шлен 2 
 Пдлуката да се дпстави дп ППМУ 

„Прдан Михајлпски Пцка”-Прилеп, 
Градпнашалникпт и архивата на Ппщтина 
Прилеп. 

шлен 3 
Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 

пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
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  Брпј.09-887/18                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ              

 12.03.2020 гпдина                   на Спвет на Ппщтина Прилеп 

        ПРИЛЕП                                          м-р  Миле Талевски 

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

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 
УСВПЈУВАОЕ НА ГПДИЩНИТЕ СМЕТКИ НА 
ППУ „РАМПП ЛЕВКАТА“-ПРИЛЕП, ЗА 2019 

ГПДИНА 
 

1.Пдлуката за усвпјуваое на Гпдищните сметки 
на ППУ „Рампп Левката”-Прилеп, за 2019 
гпдина, се пбјавува вп “Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп”. 
 
    Брпј 08-889/18  ГРАДПНАЧАЛНИК 
12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п       Илија Јпванпски 
 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), а вп врска сп шлен 
108 став 1 алинеа 5 пд Закпнпт за пснпвнптп 
пбразпвание (“Службен весник на РМ” бр. 
161/2019) и шлен 26 став 1 тпшка 32 пд Статутпт 
на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 
11/2008), Спветпт на Ппщтина Прилеп на 
седницата, пдржана на 12.03.2020 гпдина,  
дпнесе: 
 

П Д Л У К А 
за усвпјуваое на Гпдищните сметки на ППУ 
„Рампп Левката”- Прилеп, за 2019 гпдина 

 
шлен 1 

               Се усвпјуваат Гпдищните сметки на ППУ 
„Рампп Левката”- Прилеп, за 2019гпдина. 
 

шлен 2 
 Пдлуката да се дпстави дп ППУ „Рампп 

Левката”-Прилеп, Градпнашалникпт и архивата 
на Ппщтина Прилеп. 
 

шлен 3 
Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 

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

 
  
   Брпј.09-887/19                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ              
 12.03.2020 гпдина                   на Спвет на Ппщтина Прилеп 
        ПРИЛЕП                                          м-р  Миле Талевски 

            
Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 

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

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

УСВПЈУВАОЕ НА ГПДИЩНИТЕ СМЕТКИ НА ППУ 
„КПШП РАЦИН“-ПРИЛЕП, ЗА 2019 ГПДИНА 

 
1.Пдлуката за усвпјуваое на Гпдищните сметки 
на ППУ „Кпшп Рацин”- Прилеп, за 2019 гпдина, 
се пбјавува вп “Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп”. 
 

Брпј 08-889/19  ГРАДПНАЧАЛНИК 
12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 
 
 

      Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 
пд Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), а вп врска сп шлен 
108 став 1 алинеа 5 пд Закпнпт за пснпвнптп 
пбразпвание (“Службен весник на РМ” бр. 
161/2019) и шлен 26 став 1 тпшка 32 пд Статутпт 
на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 
11/2008), Спветпт на Ппщтина Прилеп на 
седницата, пдржана на 12.03.2020 гпдина,  
дпнесе: 

П Д Л У К А 
за усвпјуваое на Гпдищните сметки на ППУ 

„Кпшп Рацин”-Прилеп, за 2019 гпдина 
 

шлен 1 
               Се усвпјуваат Гпдищните сметки на ППУ 
„Кпшп Рацин”-Прилеп, за 2019 гпдина 
 

шлен 2 
 Пдлуката да се дпстави дп ППУ„Кпшп 

Рацин”-Прилеп, Градпнашалникпт и архивата на 
Ппщтина Прилеп. 

шлен 3 
Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 

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

  Брпј.09-887/20                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ              

 12.03.2020 гпдина                   на Спвет на Ппщтина Прилеп 

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

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 

УСВПЈУВАОЕ НА ГПДИЩНИТЕ СМЕТКИ НА ППУ 

„БЛАЖЕ КПНЕСКИ“-ПРИЛЕП, ЗА 2019 ГПДИНА 

 

1.Пдлуката за усвпјуваое на Гпдищните сметки 

на ППУ „Блаже Кпнески”-Прилеп, за 2019 

гпдина, се пбјавува вп “Службен гласник на 

Ппщтина Прилеп”. 

 
Брпј 08-889/20  ГРАДПНАЧАЛНИК 

12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 

Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), а вп врска сп шлен 
108 став 1 алинеа 5 пд Закпнпт за пснпвнптп 
пбразпвание (“Службен весник на РМ” бр. 
161/2019) и шлен 26 став 1 тпшка 32 пд Статутпт 
на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 
11/2008), Спветпт на Ппщтина Прилеп на 
седницата, пдржана на 12.03.2020 гпдина,  
дпнесе: 

П Д Л У К А 
за усвпјуваое на Гпдищните сметки на ППУ 

„Блаже Кпнески”-Прилеп, за 2019 гпдина 
 

шлен 1 
               Се усвпјуваат Гпдищните сметки на ППУ 
„Блаже Кпнески”-Прилеп, за 2019 гпдина. 
 

шлен 2 
 Пдлуката да се дпстави дп ППУ „Блаже 

Кпнески”-Прилеп, Градпнашалникпт и архивата 
на Ппщтина Прилеп. 
 

шлен 3 
Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 

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

 
  Брпј.09-887/21                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ              

 12.03.2020 гпдина                   на Спвет на Ппщтина Прилеп 

        ПРИЛЕП                                          м-р  Миле Талевски 

 

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

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 

УСВПЈУВАОЕ НА ГПДИЩНИТЕ СМЕТКИ НА ППУ 

„ДПБРЕ ЈПВАНПСКИ“-ПРИЛЕП, ЗА 2019 ГПДИНА 

 

1.Пдлуката за усвпјуваое на Гпдищните сметки 

на ППУ „Дпбре Јпванпски”-Прилеп, за 2019 

гпдина, се пбјавува вп “Службен гласник на 

Ппщтина Прилеп”. 

 
Брпј 08-889/21  ГРАДПНАЧАЛНИК 

12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 

Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), а вп врска сп шлен 
108 став 1 алинеа 5 пд Закпнпт за пснпвнптп 
пбразпвание (“Службен весник на РМ” бр. 
161/2019) и шлен 26 став 1 тпшка 32 пд Статутпт 
на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 
11/2008), Спветпт на Ппщтина Прилеп на 
седницата, пдржана на 12.03.2020 гпдина,  
дпнесе: 
 

П Д Л У К А 
за усвпјуваое на Гпдищните сметки на ППУ 
„Дпбре Јпванпски”-Прилеп, за 2019 гпдина 

 
шлен 1 

               Се усвпјуваат Гпдищните сметки на ППУ 
„Дпбре Јпванпски”-Прилеп, за 2019 гпдина. 
 

шлен 2 
 Пдлуката да се дпстави дп ППУ „Дпбре 

Јпванпски”-Прилеп, Градпнашалникпт и архивата 
на Ппщтина Прилеп. 

 
шлен 3 

Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
   Брпј.09-887/22                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ              

 12.03.2020 гпдина                   на Спвет на Ппщтина Прилеп 

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

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

УСВПЈУВАОЕ НА ГПДИЩНИТЕ СМЕТКИ НА ППУ 
„ГПЦЕ ДЕЛШЕВ“-ПРИЛЕП, ЗА 2019 ГПДИНА 

 
1.Пдлуката за усвпјуваое на Гпдищните сметки 
на ППУ „Гпце Делшев”- Прилеп, за 2019 гпдина, 
се пбјавува вп “Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп”. 
 

Брпј 08-889/22  ГРАДПНАЧАЛНИК 
12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 

Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), а вп врска сп шлен 
108 став 1 алинеа 5 пд Закпнпт за пснпвнптп 
пбразпвание (“Службен весник на РМ” бр. 
161/2019) и шлен 26 став 1 тпшка 32 пд Статутпт 
на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 
11/2008), Спветпт на Ппщтина Прилеп на 
седницата, пдржана на 12.03.2020 гпдина,  
дпнесе: 
 

П Д Л У К А 
за усвпјуваое на Гпдищните сметки на ППУ 

„Гпце Делшев”-Прилеп, за 2019 гпдина 
 

шлен 1 
               Се усвпјуваат Гпдищните сметки на ППУ 
„Гпце Делшев”-Прилеп, за 2019 гпдина. 
 

шлен 2 
 Пдлуката да се дпстави дп ППУ„Гпце 

Делшев”-Прилеп, Градпнашалникпт и архивата на 
Ппщтина Прилеп. 

 
шлен 3 

Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
 
Брпј.09-887/23                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ              

 12.03.2020 гпдина                   на Спвет на Ппщтина Прилеп 

        ПРИЛЕП                                          м-р  Миле Талевски 

 
 

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

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

НА ГПДИЩНИТЕ СМЕТКИ НА ППУ „КЛИМЕНТ 
ПХРИДСКИ“-ПРИЛЕП, ЗА 2019 ГПДИНА 

 
 
1.Пдлуката за усвпјуваое на Гпдищните сметки 

на ППУ „Климент Пхридски”- Прилеп, за 2019 

гпдина, се пбјавува вп “Службен гласник на 

Ппщтина Прилеп”. 
 

Брпј 08-889/23  ГРАДПНАЧАЛНИК 
12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
      Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 

Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), а вп врска сп шлен 
108 став 1 алинеа 5 пд Закпнпт за пснпвнптп 
пбразпвание (“Службен весник на РМ” бр. 
161/2019) и шлен 26 став 1 тпшка 32 пд Статутпт 
на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 
11/2008), Спветпт на Ппщтина Прилеп на 
седницата, пдржана на 12.03.2020 гпдина,  
дпнесе: 
 

П Д Л У К А 
за усвпјуваое на Гпдищните сметки на ППУ 

„Климент Пхридски”-Прилеп, за 2019 гпдина 
 

шлен 1 
               Се усвпјуваат Гпдищните сметки на ППУ 
„Климент Пхридски”-Прилеп, за 2019 гпдина. 
 

шлен 2 
 Пдлуката да се дпстави дп ППУ 

„Климент Пхридски”-Прилеп, Градпнашалникпт 
и архивата на Ппщтина Прилеп. 
 

шлен 3 
Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 

пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
  Брпј.09-887/24                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ              

 12.03.2020 гпдина                   на Спвет на Ппщтина Прилеп 

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

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

НА ГПДИЩНИТЕ СМЕТКИ НА ППУ „КИРЕ 
ГАВРИЛПСКИ-ЈАНЕ“-ПРИЛЕП, ЗА 2019 ГПДИНА 

 

1.Пдлуката за усвпјуваое на Гпдищните сметки 

на ППУ „Кире Гаврилпски-Јане”-Прилеп, за 2019 

гпдина, се пбјавува вп “Службен гласник на 

Ппщтина Прилеп”. 
 

Брпј 08-889/24  ГРАДПНАЧАЛНИК 
12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 

Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), а вп врска сп шлен 
108 став 1 алинеа 5 пд Закпнпт за пснпвнптп 
пбразпвание (“Службен весник на РМ” бр. 
161/2019) и шлен 26 став 1 тпшка 32 пд Статутпт 
на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 
11/2008), Спветпт на Ппщтина Прилеп на 
седницата, пдржана на 12.03.2020 гпдина,  
дпнесе: 
 

П Д Л У К А 
за усвпјуваое на Гпдищните сметки на ППУ 

„Кире Гаврилпски-Јане”-Прилеп, 
 за 2019 гпдина 

 
шлен 1 

               Се усвпјуваат Гпдищните сметки на ППУ 
„Кире Гаврилпски-Јане”-Прилеп, за 2019 гпдина. 
 

шлен 2 
 Пдлуката да се дпстави дп ППУ „Кире 

Гаврилпски-Јане”-Прилеп, Градпнашалникпт и 
архивата на Ппщтина Прилеп. 

 
шлен 3 

Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
  Брпј.09-887/25                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ              

 12.03.2020 гпдина                   на Спвет на Ппщтина Прилеп 

        ПРИЛЕП                                          м-р  Миле Талевски 

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

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

НА ГПДИЩНИТЕ СМЕТКИ НА ППУ „КИРИЛ И 
МЕТПДИЈ“-С.КАНАТЛАРЦИ-ПРИЛЕП, ЗА 2019 

ГПДИНА 
 
1.Пдлуката за усвпјуваое на Гпдищните сметки 
на ППУ „Кирил и Метпдиј” с.Канатларци-
Прилеп, за 2019 гпдина, се пбјавува вп “Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп”. 
 

Брпј 08-889/25  ГРАДПНАЧАЛНИК 
12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 

Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), а вп врска сп шлен 
108 став 1 алинеа 5 пд Закпнпт за пснпвнптп 
пбразпвание (“Службен весник на РМ” бр. 
161/2019) и шлен 26 став 1 тпшка 32 пд Статутпт 
на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 
11/2008), Спветпт на Ппщтина Прилеп на 
седницата, пдржана на 12.03.2020 гпдина,  
дпнесе: 

П Д Л У К А 
за усвпјуваое на Гпдищните сметки на ППУ 
„Кирил и Метпдиј” с.Канатларци-Прилеп, за 

2019 гпдина 
 
 

шлен 1 
               Се усвпјуваат Гпдищните сметки 

на ППУ „Кирил и Метпдиј” с.Канатларци-
Прилеп, за 2019 гпдина. 

 
шлен 2 

 Пдлуката да се дпстави дп ППУ „Кирил 
и Метпдиј” с.Канатларци-Прилеп, 
Градпнашалникпт и архивата на Ппщтина 
Прилеп. 

шлен 3 
Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 

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

 
  Брпј.09-887/26                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ              

 12.03.2020 гпдина                   на Спвет на Ппщтина Прилеп 

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

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

НА ГПДИЩНИТЕ СМЕТКИ НА ППУ „СТРАЩП 
ПИНЧУР“-С.МАЛП КПОАРИ-ПРИЛЕП, ЗА 2019 

ГПДИНА 
 
1.Пдлуката за усвпјуваое на Гпдищните сметки 
на ППУ „Стращп Пинчур” с.Малп Кпоари-
Прилеп, за 2019 гпдина, се пбјавува вп “Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп”. 
 

 
Брпј 08-889/26  ГРАДПНАЧАЛНИК 

12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 

Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), а вп врска сп шлен 
108 став 1 алинеа 5 пд Закпнпт за пснпвнптп 
пбразпвание (“Службен весник на РМ” бр. 
161/2019) и шлен 26 став 1 тпшка 32 пд Статутпт 
на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 
11/2008), Спветпт на Ппщтина Прилеп на 
седницата, пдржана на 12.03.2020 гпдина,  
дпнесе: 

 
П Д Л У К А 

за усвпјуваое на Гпдищните сметки на ППУ 
„Стращп Пинчур” с.Малп Кпоари-Прилеп, за 

2019 гпдина 
 

шлен 1 
               Се усвпјуваат Гпдищните сметки на ППУ 
„Стращп Пинчур” с.Малп Кпоари-Прилеп, за 
2019 гпдина. 

шлен 2 
 Пдлуката да се дпстави дп ППУ 

„Стращп Пинчур” с.Малп Кпоари-Прилеп, 
Градпнашалникпт и архивата на Ппщтина 
Прилеп. 

шлен 3 
Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 

пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
  Брпј.09-887/27                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ              

 12.03.2020 гпдина                   на Спвет на Ппщтина Прилеп 

        ПРИЛЕП                                          м-р  Миле Талевски 

 

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

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА УСВПЈУВАОЕ 
НА ГПДИЩНИТЕ СМЕТКИ НА ППУ „КРУМЕ 

ВПЛНАРПСКИ“-С.ТПППЛШАНИ-ПРИЛЕП, ЗА 2019 
ГПДИНА 

 
1.Пдлуката за усвпјуваое на Гпдищните сметки 
на ППУ „Круме Вплнарпски” с.Тппплшани-
Прилеп, за 2019 гпдина, за 2020 гпдина, се 
пбјавува вп “Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп”. 

 
Брпј 08-889/27  ГРАДПНАЧАЛНИК 

12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), а вп врска сп шлен 
108 став 1 алинеа 5 пд Закпнпт за пснпвнптп 
пбразпвание (“Службен весник на РМ” бр. 
161/2019) и шлен 26 став 1 тпшка 32 пд Статутпт 
на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 
11/2008), Спветпт на Ппщтина Прилеп на 
седницата, пдржана на 12.03.2020 гпдина,  
дпнесе: 

 
П Д Л У К А 

за усвпјуваое на Гпдищните сметки на ППУ 
„Круме Вплнарпски” с.Тппплшани-Прилеп, за 

2019 гпдин 
шлен 1 

               Се усвпјуваат Гпдищните сметки на ППУ 
„Круме Вплнарпски” с.Тппплшани-Прилеп, за 
2019 гпдина. 

шлен 2 
Пдлуката да се дпстави дп ППУ „Круме 

Вплнарпски” с.Тппплшани-Прилеп, 
Градпнашалникпт и архивата на Ппщтина 
Прилеп. 

шлен 3 
Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 

пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
  Брпј.09-887/28                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ              

 12.03.2020 гпдина                   на Спвет на Ппщтина Прилеп 

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

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

УСВПЈУВАОЕ НА ГПДИЩНИТЕ СМЕТКИ НА  СПУ 

„ДПРШЕ ПЕТРПВ“- ПРИЛЕП, ЗА 2019 ГПДИНА  

 
1.Пдлуката за усвпјуваое на Гпдищните сметки 
на СПУ „Дпрше Петрпв” -Прилеп, за 2019 гпдина, 
се пбјавува вп “Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп”. 
 

Брпј 08-889/28         ГРАДПНАЧАЛНИК 
12.03.2020 гпдина      на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п            Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 

Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), а вп врска сп шлен 
126 став 1 алинеа 6 пд Закпнпт за пснпвнптп 
пбразпвание (’’Службен весник на Република 
Македпнија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 
18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12,  24/13, 41/14, 
116/14, 135/14, 10/15, 98/15 145/2015 и 30/2016) 
и шлен 26 став 1 тпшка 32 пд Статутпт на Ппщтина 
Прилеп ("Службен гласник на Ппщтина Прилеп" 
бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Спветпт на 
Ппщтина Прилеп на седницата, пдржана на 
12.03.2020 гпдина,  дпнесе: 

 
П Д Л У К А 

за усвпјуваое на Гпдищните сметки на СПУ 
„Дпрше Петрпв”-Прилеп, за 2019 гпдина 

 
шлен 1 

               Се усвпјуваат Гпдищните сметки на СПУ 
„Дпрше Петрпв”-Прилеп, за 2019 гпдина. 
 

шлен 2 
 Пдлуката да се дпстави дп СПУ „Дпрше 

Петрпв”-Прилеп, Градпнашалникпт и архивата на 
Ппщтина Прилеп. 

шлен 3 
Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 

пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
  Брпј.09-887/29                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ              

 12.03.2020 гпдина                   на Спвет на Ппщтина Прилеп 

        ПРИЛЕП                                          м-р  Миле Талевски 

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

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

УСВПЈУВАОЕ НА ГПДИЩНИТЕ СМЕТКИ НА СПУ 
„РИСТЕ РИСТЕСКИ-РИШКП“- ПРИЛЕП, ЗА 2019 

ГПДИНА  
 
1.Пдлуката за усвпјуваое на Гпдищните сметки 
на СПУ „Ристе Ристески-Ришкп” -Прилеп, за 2019 
гпдина, се пбјавува вп “Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп”. 
 
  Брпј 08-889/29  ГРАДПНАЧАЛНИК 
12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 
    П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 

Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), а вп врска сп шлен 
126 став 1 алинеа 6 пд Закпнпт за пснпвнптп 
пбразпвание (’’Службен весник на Република 
Македпнија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 
18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12,  24/13, 41/14, 
116/14, 135/14, 10/15, 98/15 145/2015 и 30/2016) 
и шлен 26 став 1 тпшка 32 пд Статутпт на Ппщтина 
Прилеп ("Службен гласник на Ппщтина Прилеп" 
бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Спветпт на 
Ппщтина Прилеп на седницата, пдржана на 
12.03.2020 гпдина,  дпнесе: 
 

П Д Л У К А 
за усвпјуваое на Гпдищните сметки на СПУ 

„Ристе Ристески Ришкп”-Прилеп,  
за 2019 гпдина 

 
шлен 1 

               Се усвпјуваат Гпдищните сметки на СПУ 
„Ристе Ристески Ришкп”-Прилеп, за 2019 гпдина. 
 

шлен 2 
 Пдлуката да се дпстави дп СПУ „Ристе 

Ристески Ришкп”-Прилеп, Градпнашалникпт и 
архивата на Ппщтина Прилеп. 
 

шлен 3 
Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 

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

 
  Брпј.09-887/30                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ              

 12.03.2020 гпдина                   на Спвет на Ппщтина Прилеп 

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

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

УСВПЈУВАОЕ НА ГПДИЩНИТЕ СМЕТКИ НА 
СПУ „ПРДЕ ШППЕЛА“- ПРИЛЕП, ЗА 2019 

ГПДИНА  
 
Пдлуката за усвпјуваое на Гпдищните сметки на 
СПУ „Прде Чппела” -Прилеп, за 2019 гпдина, се 
пбјавува вп “Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп”. 

 
Брпј 08-889/30  ГРАДПНАЧАЛНИК 

12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 

Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), а вп врска сп шлен 
126 став 1 алинеа 6 пд Закпнпт за пснпвнптп 
пбразпвание (’’Службен весник на Република 
Македпнија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 
18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12,  24/13, 41/14, 
116/14, 135/14, 10/15, 98/15 145/2015 и 30/2016) 
и шлен 26 став 1 тпшка 32 пд Статутпт на Ппщтина 
Прилеп ("Службен гласник на Ппщтина Прилеп" 
бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Спветпт на 
Ппщтина Прилеп на седницата, пдржана на 
12.03.2020 гпдина,  дпнесе: 

 
П Д Л У К А 

за усвпјуваое на Гпдищните сметки на СПУ 
„Прде Чппела”-Прилеп, за 2019 гпдина 

 
шлен 1 

               Се усвпјуваат Гпдищните сметки на СПУ 
„Прде Чппела”-Прилеп, за 2019 гпдина. 
 

шлен 2 
 Пдлуката да се дпстави дп СПУ „Прде 

Чппела”-Прилеп, Градпнашалникпт и архивата на 
Ппщтина Прилеп. 

шлен 3 
Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 

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

 
  
  Брпј.09-887/31                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ              

 12.03.2020 гпдина                   на Спвет на Ппщтина Прилеп 

        ПРИЛЕП                                          м-р  Миле Талевски 

Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд Закпнпт 

за лпкалната сампуправа (“Службен весник на 

РМ” бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд Статутпт на 

Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на Ппщтина 

Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Градпнашалникпт на Ппщтина Прилеп,  дпнесе: 

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 

УСВПЈУВАОЕ НА ГПДИЩНИТЕ СМЕТКИ НА 

СПУ ГИМНАЗИЈА „МИРШЕ АЦЕВ“- ПРИЛЕП, 

ЗА 2019 ГПДИНА  

 
1.Пдлуката за усвпјуваое на Гпдищните сметки 
на СПУ Гимназија „Мирше Ацев”-Прилеп, за 2019 
гпдина, се пбјавува вп “Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп. 
 

Брпј 08-889/31  ГРАДПНАЧАЛНИК 
12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 

Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), а вп врска сп шлен 
126 став 1 алинеа 6 пд Закпнпт за пснпвнптп 
пбразпвание (’’Службен весник на Република 
Македпнија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 
18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12,  24/13, 41/14, 
116/14, 135/14, 10/15, 98/15 145/2015 и 30/2016) 
и шлен 26 став 1 тпшка 32 пд Статутпт на Ппщтина 
Прилеп ("Службен гласник на Ппщтина Прилеп" 
бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Спветпт на 
Ппщтина Прилеп на седницата, пдржана на 
12.03.2020 гпдина,  дпнесе: 
 

П Д Л У К А 
за усвпјуваое на Гпдищните сметки на СПУ 
Гимназија „Мирше Ацев”- Прилеп, за 2019 

гпдина 
шлен 1 

               Се усвпјуваат Гпдищните сметки на СПУ 
Гимназија „Мирше Ацев”-Прилеп, за 2019 
гпдина. 

шлен 2 
 Пдлуката да се дпстави дп СПУ 

Гимназија „Мирше Ацев”-Прилеп, 
Градпнашалникпт и архивата на Ппщтина 
Прилеп. 

шлен 3 
Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 

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

 
 Брпј.09-887/32                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ              

 12.03.2020 гпдина                   на Спвет на Ппщтина Прилеп 

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

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 

УСВПЈУВАОЕ НА ГПДИЩНИТЕ СМЕТКИ НА 

СПЕПТУ „КУЗМАН ЈПСИФПСКИ-ПИТУ“- 

ПРИЛЕП, ЗА 2019 ГПДИНА  

 
1.Пдлуката за усвпјуваое на Гпдищните сметки 
на СПЕПТУ “Кузман Јпсифпски-Питу“-Прилеп, за 
2019 гпдина, се пбјавува вп “Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп. 

 
 Брпј 08-889/32  ГРАДПНАЧАЛНИК 
12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 
      П р и л е п    Илија Јпванпски 

 
 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 

Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), а вп врска сп шлен 
126 став 1 алинеа 6 пд Закпнпт за пснпвнптп 
пбразпвание (’’Службен весник на Република 
Македпнија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 
18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12,  24/13, 41/14, 
116/14, 135/14, 10/15, 98/15 145/2015 и 30/2016) 
и шлен 26 став 1 тпшка 32 пд Статутпт на Ппщтина 
Прилеп ("Службен гласник на Ппщтина Прилеп" 
бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Спветпт на 
Ппщтина Прилеп на седницата, пдржана на 
12.03.2020 гпдина,  дпнесе: 

 
П Д Л У К А 

за усвпјуваое на Гпдищните сметки на СПЕПТУ 
„Кузман Јпсифпски-Питу”-Прилеп,  

за 2019 гпдина 
 
 
 

 

шлен 1 
               Се усвпјуваат Гпдищните сметки на 
СПЕПТУ „Кузман Јпсифпски-Питу”-Прилеп, за 
2019 гпдина. 

шлен 2 
 Пдлуката да се дпстави дп СПЕПТУ 

„Кузман Јпсифпски-Питу”-Прилеп, 
Градпнашалникпт и архивата на Ппщтина 
Прилеп. 

шлен 3 
Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 

пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
 Брпј.09-887/33                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ              

 12.03.2020 гпдина                   на Спвет на Ппщтина Прилеп 

        ПРИЛЕП                                          м-р  Миле Талевски 

  
Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 

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

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПРПГРАМАТА ЗА 

ИЗМЕНА И ДПППЛНУВАОЕ НА ПРПГРАМАТА 

ЗА ИЗРАБПТКА НА УРБАНИСТИШКИ ПЛАНПВИ 

НА ТЕРИТПРИЈАТА НА ППЩТИНА ПРИЛЕП ЗА 

2020 ГПДИНА 

1.Прпграмата за измена и дппплнуваое на 

Прпграмата за израбптка на  урбанистишки 

планпви на теритпријата  на  Ппщтина Прилеп  

за 2020 гпдина, се пбјавува вп “Службен гласник 

на Ппщтина Прилеп”. 
 

Брпј 08-889/33  ГРАДПНАЧАЛНИК 
12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 
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Врз пснпва на шлен 20, пд Закпнпт за прпстпрнп и урбанистишкп планираое (Службен  весник на 
РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16,163/16,64/18 И 168/18), шлен 22, став 1, тпшка 1 и шлен 36 пд Закпнпт 
за лпкална сампуправа (Службен весник на РМ бр. 5/02) и шлен 26 пд Статутпт на Ппщтина Прилеп 
(Службен гласник на Ппщтина Прилеп бр. 4/05 и 10/08), Спветпт на ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на ден 12.03.2020 гпд, дпнесе: 
 

П Р П Г Р А М А 
за измена и дппплнуваое на Прпграмата за израбптка на  урбанистишки планпви на теритпријата  на  

Ппщтина Прилеп  за 2020г 
 
1. Впвед 
Гпдищната прпграма за израбптка на урбанистишките планпви на Ппщтина Прилеп за 2020 гпдина кпја 
щтп ппфаќа израбптка и дпнесуваое на урбанистишки планпви, урбанистишкп-планска дпкументација и 
урбанистишкп-прпектна дпкументација, претставува пснпва за уредуваое и ппремуваое на градежнптп 
земјищте. 
Планираоетп истп така е и пснпва за спздаваое на единствена реална функципнална целина преку кпе 
ќе се пвпзмпжи птвпраое на нпви лпкации за : 
 

 А Дпмуваое вп станбени куќи и станбени згради 

 Б Кпмерцијални и делпвни намени 

 В Јавни институции 

 Г Прпизвпдствп, дистрибуција и сервиси 

 Д Зеленилп и рекреација 

 Е Инфраструктура 
 

Планираоетп се пвпзмпжува преку: 
 

 Израбптка на нпв ГУП или измена и дппплнуваое на ппстпешкипт 

 Израбптка на нпви ДУП-пви или измена и дппплнуваое на ппстпешкте 

 Урбанистишки планпви за селп 

 Урбанистишки планпви впн населенп местп 

 Лпкални урбанистишки плански дпкументации 

 Архитектпнскп урбанистишки прпекти 

 Прпекти за инфраструктура 
 
2. Планирани активнпсти 
 
Урбанистичкп планираое 
 
I. Регулациски планпви 
II. Детални урбанистички планпви  
III. Урбанистички планпви за селп 
IV. Урбанистичкп планска и прпектна дпкументација 
 
 
II. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИШКИ ПЛАНПВИ 
 
Ппсле тпшка 23, се дпдава една (1) нпва тпшка, тпшка 24 

24 
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛПК 4.2.5, ФПРМИРАН СП 
РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН ЗА ГУП НА ГРАД ПРИЛЕП ЗА ЧЕТВРТ 4, БЛПК 
4.2, ППШТИНА ПРИЛЕП 

6,6649 ха 
Финансиранп 

пд правнп 
лице 

 
При израбптка на ДУП за Четврт за граница на плански ппфат да се земе границата на еден или ппвеќе блпкпви 

за деталнп планираое дефинирани вп генералнипт урбанистишки план.  
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При измена и дппплнуваое на ДУП се дпзвплува пдредуваое на плански ппфат шии граници се пспвини на 
решни кприта и улици пд примарната или секундарната улишна мрежа, кпи се веќе дефинирани сп ппстпјна планска 
дпкументација. 

 
 

IV. УРБАНИСТИШКП ПЛАНСКА И ПРПЕКТНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
 

ПРПЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА 
Ппсле тпшка 15, се дпдава една (1) нпва тпшка, тпшка 16 

16 
Прпект за инфраструктура за 10(20) kV кабелска врска ппмеду раставуваш 10(20) 
kV на ппстпен впд и ТС 10(20)/0.4 kV, КП Малп Кпоари и КП Варпщ, Ппщтина 
Прплеп 

Финансиранп 
пд правни и 

физишки лица 

 
 

АРХИТЕКТПНСКП УРБАНИСТИШКИ ПРПЕКТ: 
Ппсле тпшка 6, се дпдава една (1) нпва тпшка, тпшка 7 

7 
АУП за препарцелација на две ГП - ГП27 и ГП28 вп ДУП за УАЕ 1, УБ 1.1-дел сп 
намена Г2,Г3,Г4 на КП 2027/1-дел, КП 2027/2дел и КП 2027/3-дел , КП Варпщ, 
Ппщтина Прилеп 

Финансиранп 
пд правни и 
физишки лица 

 
 

ЛПКАЛНА УРБАНИСТИШКА ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
Ппсле тпшка 3, се дпдава една (1) нпва тпшка, тпшка 4 

4 

ЛУПД за фпрмираое на ГП сп утврдуваое на услпви за градба на пбјекти за 
прпизвпдствп на електишна енергија пд пбнпвливи извпри-спнце сп намена Е2-
кпмунална супраструктура сп капацитет дп 1 MW на КП 1388/1, КП 1388/2, КП 
1391, КП 1392, КП 1393, КП 1394, КП 1395, КП 1396, КП 1397, КП 1398, КП 1406, 
КП 1407, КП Тппплшани Ппщтина Прилеп 

Финансиранп 
пд правни и 

физишки лица 

 
 

3. Финансираое  
За финансираое на Урбанистишките планпви за селп, наведени вп пваа  Прпграмата за 

израбптка на урбанистишки планпви на теритпријата на Ппщтина Прилеп за 2020 гпдина, се пбезбедени 
средства пд Прпграмата за финансиска ппддрщка на руралнипт развпј преку Агенцијата за финансиска 
ппддрщка на земјпделствптп и руралнипт развпј , вп спгласнпст сп закпнпт. 

 
За финансираое на пстанатите урбанистишките планпви пд прпграмата ќе се пбезбедат средства 

пд Бучетпт на Ппщтина Прилеп за 2020 гпдина и пд страна на заинтересирани правни и физишки лица 
шиищтп прпграмски бараоа и ппдрашја на интерес се прифатливи за ппщтината. 

 
4. Завршни пдредби 

Вп текпт на гпдината вп зависнпст пд пптребите , прпграмата мпже да претрпи измени и 
дппплнуваоа. 

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

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

 
 

  Брпј.09-887/34                                                                                                                                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ              

 12.03.2020 гпдина                                                                                                                                       на Спвет на Ппщтина Прилеп 

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

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

ДПНЕСУВАОЕ НА РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН НА ГУП 

ЗА ГРАД ПРИЛЕП ЗА ШЕТВРТ 7 ВП БЛПК 7.4, КП 

ПРИЛЕП, ППЩТИНА ПРИЛЕП 

 
1.Пдлуката за дпнесуваое на Регулациски план 

на ГУП за град Прилеп за ЧЕТВРТ 7 вп БЛПК 7.4, 

КП Прилеп, Ппщтина Прилеп, се пбјавува вп 

“Службен гласник на Ппщтина Прилеп”. 

 
  Брпј 08-889/34  ГРАДПНАЧАЛНИК 
12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 
        П р и л е п      Илија Јпванпски 
 
 

Врз пснпва на шлен 40, став 8 пд 
Закпнпт за прпстпрнп и урбанистишкп 
планираое (Сл. Весник на РМ бр.199/14, 44/16, 
193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), шлен 22 
став 1, тпшка 1 и шлен 36 став 1 тпшка 15 пд 
Закпнпт за лпкална сампуправа (Службен 
весник на РМ 5/02) и шлен 14, став 1, тпшка 1 и 
шлен 26 став 1 алина 46  пд Статутпт на ппщтина 
Прилеп (Службен гласник на ппщтина Прилеп 
6/03), Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на ден 12.03.2020 дпнесе: 

 
 

П Д Л У К А 
за дпнесуваое на Регулациски план на ГУП за 

град Прилеп за ШЕТВРТ 7 вп БЛПК 7.4, КП 
Прилеп, Ппштина Прилеп (вп ппнатампщнипт 

текст: планпт) 
 

член 1 
 
Спгласнп ппдатпците пд ГУП, Блпк 7.4, вп 
рамките на свпјпт дефиниран ппфат има 
ппврщина пд пкплу 7.30 ха. Ппфатпт се напда вп 
централнипт дел пд градежнипт репн вп 
Прилеп и истипт се граниши пд југп запад сп 
пспвина на ул. “Сптка Дпрдипски“, пд југп истпк 
сп ул. “Мпща Пијаде (Александар 
Македпнски)“, пд северп истпк сп ул. “Бпрка 
Талески“, а пд пд северп запад сп решнптп 
кпритп на река Препвешка. Вп рамките на шетврт 
7, блпк 7.4 гп зафаќа југпистпшнипт дел. Ппфатпт 

е на прпсешна надмпрска впсина пд 650м, сп 
благ пад кпн југпзапад и запад пд пкплу 1% щтп 
е ппвплнп за рещаваое на кпмунална 
инфраструктура. Ппфатпт е сп трапезна фпрма, 
така щтп пд северпзападната страна ппфатпт пп 
ул. “Кеј 9-ти Септември“ (пд страната на 
решнптп кпритп на река Препвешка) е сп 
дплжина пд пкплу 289м, пд северп истпшна 
страна пп ул. “Бпрка Талески“ е сп дплжина пд 
195м, пд југпистпшната страна пп ул. “Мпща 
Пијаде“ е вп дплжина пд 357м, а пд југп 
западна страна пп ул. “Сптка Дпрдипски“ е вп 
дплжина пд 283м. Дефиниранипт ппфат 
заврщува пд северп истпшната страна пп 
пспвина на ул. “Бпрка Талески“ пднпснп пп к.п. 
24144, пд југпистпшната страна пп пспвина на 
ул. “Мпща Пијаде“ (Александар Македпнски) пп 
к.п. 24005/1, пд југп запад пп пспвина на ул. 
“Сптка Дпрдипски“ пднпснп к.п. 24146, пд 
северп запад пп пспвина на кпритптп на р. 
Препвешка, пднпснп пп к.п. 23932/1. 
Вака дефиниранипт ппфат има ппврщина пд 
пкплу 7.30 ха. 

член 2 
 
Планпт пд шлен 1 на пваа Пдлука ги спдржи 
следните прилпзи: 
 
СПДРЖИНА 
 
ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ ДПКУМЕНТАЦИПНА ПСНПВА 
ВПВЕД 
1.ЦЕЛ НА ИЗРАБПТКА НА РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН 
НА ГУП  
2.МЕТПДПЛПГИЈА НА ИЗРАБПТКА НА 
РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН 
3.ППВРШИНА И ППИС НА ГРАНИЦИТЕ НА 
ПЛАНСКИПТ ППФАТ СП ГЕПГРАФСКП И 
ГЕПДЕТСКП ПДРЕДУВАОЕ НА ППДРАЧЈЕТП НА 
ПЛАНСКИПТ ППФАТ  
4.ИСТПРИЈАТ НА ПЛАНИРАОЕТП И 
УРЕДУВАОЕТП НА ППДРАЧЈЕТП НА ПЛАНСКИПТ 
ППФАТ И  НЕГПВАТА ПКПЛИНА 
 
5.ППДАТПЦИ ЗА ПРИРПДНИ КАРАКТЕРИСТИКИ 
5.1 Гепградфскп и гепдетскп пдредуваое на 
ппдрашјетп на ппфатпт  
5.2 Геплпщки, педплпщки, гепмеханишки и 
сеизмплпщки карактеристики 
5.3 Хидрпгравски и хидрплпщки карактеристики 
5.4 Климатски карактеристики 
5.5 Прирпдни ресурси и бпгатства и защтитени 
екп системи и ппјави  
 
6. ППДАТПЦИ ЗА СПЗДАДЕНИ ВРЕДНПСТИ И 
ЧИНИТЕЛИ 
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7. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТП И 
ЗЕЛЕНИЛПТП ВП ПЛАНСКИПТ ППФАТ, НА 
ИЗГРАДЕНИПТ ГРАДЕЖЕН ФПНД И НА ВКУПНА 
ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА 
 
8. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМКА НА ППСТПЈНИ 
СППМЕНИЧНИ ЦЕЛИНИ 
 
9. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАОЕ НА 
ИЗГРАДЕНА КПМУНАЛНА ИНФРА-СТРУКТУРА 
9.1 Инфраструктура 
 
10. АНАЛИЗА НА СТЕПЕН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ВАЖЕЧКИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН 
 
11. АНАЛИЗА НА МПЖНПСТИ ЗА ПРПСТПРЕН 
РАЗВПЈ 
 
12. ИЗВПД ПД ПЛАН ПД ППВИСПКП НИВП 
 
13. НУМЕРИЧКИ ППКАЗАТЕЛИ 
 
14. ЗАКЛУЧНИ СПГЛЕДУВАОА ВРЗ ПСНПВА НА 
ДПКУМЕНТАЦИПНАТА ПСНПВА (УСЛПВИ, 
МПЖНПСТИ И ППГПДНПСТИ ЗА 
ПРГАНИЗИРАОЕ И УРЕДУВАОЕ НА ПРПСТПРПТ) 
                                                 
  
ГРАФИШКИ ДЕЛ ДПКУМЕНТАЦИПНА ПСНПВА 
 
1. Ппщирпкп прпстпрнп 
ппкружуваое...........................................................
...М=25: 000 
2. Извпд пд ГУП на град 
Прилеп.....................................................................
.М=1:5 000 
3.Ажурирана гепдетска 
ппдлпга….................................................................
...М=1:1 000 
4. Инвентаризација на вкупнипт изграден 
градежен фпнд, 
    Кпмунална инфраструктура и физишка 
супраструктура..........…................М=1:1 000 
 
ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА: 
Впвед 
1.ВИД НА ПЛАНПТ, НАЗИВ НА ППДРАЧЈЕТП НА 
ПЛАНСКИПТ ППФАТ И ПЛАНСКИ ПЕРИПД   
1.1. Гепграфска и гепдетска местппплпжба на 
планскипт ппфат       
1.2.Текстуални пдредби на план пд ппвиспкп 
нивп 
 
2.ППИС И ПБРАЗЛПЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИПТ 
КПНЦЕПТ ЗА ПРПСТПЈНИПТ РАЗВПЈ 
 

3. ППИС И ПБРАЗЛПЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ 
РЕШЕНИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА НАМЕНСКА 
УППТРЕБА НА ГРАДЕЖНПТП ЗЕМЈИШТЕ 
ПАРЦЕЛИРАНП ЗА ИЗГРАДБА И НА 
ГРАДЕЖНПТП ЗЕМЈИШТЕ ЗА ППШТА УППТРЕБА  
3.1. Ппделба на ппврщините вп Блпк 7.4 
3.2. Наменска упптреба на градежнптп 
земјищте 
3.3. Сппбраќајнп рещение 
3.4  Нивелманскп рещение  
3.5. Хидрптехнишка инфраструктура 
3.6. Електрп – енергетска и ПТТ инсталации 
3.7  Екпнпмскп пбразлпжение 
4.ППШТИ УСЛПВИ ЗА ИЗГРАДБА 
 
5.ППСЕБНИ УСЛПВИ ЗА ИЗГРАДБА 
 
6.НУМЕРИЧКИ ППКАЗАТЕЛИ 
6.1  Билансни ппказатели 
 
7. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАОЕ 
7.1  Защтита и спасуваое пд ппжари, експпзии и 
ппасни материи  
7.2  Защтита и спасуваое пд урнатини 
7.3  Защтита и спасуваое пд ппплави 
7.4  Защтита пд неексплпдирани убпјни и други 
експлпзивни средства 
7.5  Спасуваое пд сппбраќајни несреќи 
7.6  Прва медицинска ппмпщ 
7.7  Мерки за спрешуваое на бариери за лицата 
сп инвалидитет 
7.8   Мерки за защтита и унапредуваое на 
живптната средина и прирпдата 
7.9   Мерки за защтита на културнптп 
наследствп 
 
ГРАФИШКИ ДЕЛ: 
1. План на намена на земјищтетп и 
градбите...................................М=1:1 000 
2. Регулациски 
план..........................................................................
..М=1:1 000 
3. Сппбраќаен и нивелациски 
план......................…..........................М=1:1 000 
4. Инфраструктурен 
план............…....................................................М=1
:1 000 
5. Синтензен 
план........................…...............................................
.....М=1:1 000 
                          
Графишките прилпзи, текстуалнипт дел и 
параметрите за уредуваое на прпстпрпт се 
спставен дел на планпт, направени сппред 
Закпнпт за прпстпрнп и урбанистишкп 
планираое (Сл. Весник на РМ бр.199/14, 44/16, 
193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), 
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Правилникпт за ппблиската спдржина, фпрма и 
нашин на пбрабптка на генерален урбанистишки 
план, детален урбанистишки план, урбанистишки 
план за селп, урбанистишки план впн населенп 
местп и регулациски план на генерален 
урбанистишки план, фпрмата, спдржината и 
нашинпт на пбрабптка на урбанистишкп-плански 
дпкументации и архитектпнскп-урбанистишкипт 
прпект и спдржината, фпрмата и нашинпт на 
пбрабптка на прпектпт за инфраструктура 
("Службен весник на РМ" бр.142/15) и 
Правилникпт за стандарди и нпрмативи за 
урбанистишкп планираое (Сл. Весник на РМ 
бр.142/15, 217/15, 22/15, 228/15, 35/16, 99/16, 
134/16, 33/17 и 86/18). 

 
член 3 

Пдлуката за дпнесуваое на регулацискипт план, 
задплжителнп се прикашува вп електрпнска 
фпрма вп инфпрмацискипт систем е-урбанизам, 
пд страна на Спветпт на Ппщтина Прилеп, какп 
дпнесуваш на Регулацискипт план. 

член 4 
Спветпт на Ппщтина Прилеп е дплжен 
примерпк пд дпнесенипт регулациски план вп 
електрпнска фпрма да гп пбјави на веб страната 
на ппщтината. 

 
член 5 

Планпт ќе гп спрпведува надлежнипт прган на 
ппщтина Прилеп. 
 

член 6 
Пваа пдлука влегува вп сила псмипт ден пд 

денпт на пбјавуваоетп вп ''Службен гласник на 

Ппщтина Прилеп, а ќе заппшне да се применува 

пп прикашуваое на истата вп инфпрмацискипт 

систем е-урбанизам, пд страна на Спветпт на 

Ппщтина Прилеп и пп изврщенптп дигиталнп 

преклппуваое на урбанистишкипт план пд 

страна на Агенцијата за катастар на 

недвижнпсти. 

 
  Брпј.09-887/35                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ              

 12.03.2020 гпдина                   на Спвет на Ппщтина Прилеп 

        ПРИЛЕП                                          м-р  Миле Талевски 

 
Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 

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

 
 

З   А   К   Л   У   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.1447-КП ПРИЛЕП, НА БАРАОЕ ПД АЛИЈА 

БАЈРАМПСКИ 

1.Пдлуката за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

прпщируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 

на бесправнипт пбјект на КП бр.1447 - КП 

Прилеп, на бараое пд Алија Бајрампски, се 

пбјавува вп “Службен гласник на Ппщтина 

Прилеп”. 

 
Брпј 08-889/35  ГРАДПНАЧАЛНИК 

12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 10 став 4, шлен 11 

став 1, шлен 13 пд Закпнпт за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) какп и 
шлен 2 пд Правилникпт за стандарди за 
вклппуваое на бесправни пбјекти вп 
урбанистишкп планска дпкументација ("Службен 
весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) шлен 36 
став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за лпкалната 
сампуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) 
и шлен 26 став 1 тпшка 46 пд Статутпт на 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 12.03.2020 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.1447 - КП Прилеп, на бараое пд Алија 

Бајрампски. 
 

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.1447 - КП Прилеп. 
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шлен 2 
  Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
   Брпј  09-887/36                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
  12.03.2020 гпдина                        на Спвет на Ппщтина Прилеп       
       П р и л е п                                              м-р  Миле Талевски 

 
Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 

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

З   А   К   Л   У   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.4776 -КП ПРИЛЕП, НА БАРАОЕ ПД 

АНДРИАНП ПАЖЕСКИ 
 

1.Пдлуката за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

прпщируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 

на бесправнипт пбјект на на КП бр.4776 - КП 

Прилеп, на бараое пд Андрианп Пажески, се 

пбјавува вп “Службен гласник на Ппщтина 

Прилеп”. 

 
Брпј 08-889/36  ГРАДПНАЧАЛНИК 

12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 10 став 4, шлен 11 

став 1, шлен 13 пд Закпнпт за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) какп и 
шлен 2 пд Правилникпт за стандарди за 
вклппуваое на бесправни пбјекти вп 
урбанистишкп планска дпкументација ("Службен 
весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) шлен 36 
став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за лпкалната 
сампуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) 
и шлен 26 став 1 тпшка 46 пд Статутпт на 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 12.03.2020 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.4776 - КП Прилеп, на бараое пд Андрианп 

Пажески. 
 

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.4776 - КП Прилеп. 

шлен 2 
  Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
  Брпј  09-887/37                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2020 гпдина                        на Спвет на Ппщтина Прилеп       
     П р и л е п                                              м-р  Миле Талевски 

 
Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 

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

 
З   А   К   Л   У   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.4784 -КП ПРИЛЕП, НА БАРАОЕ ПД БПЈА  

БПЈПВСКИ 
 

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.4784 - КП 

Прилеп, на бараое пд Бпја Бпјпвски, се пбјавува 

вп “Службен гласник на Ппщтина Прилеп”. 
 

Брпј 08-889/37  ГРАДПНАЧАЛНИК 
12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 
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Врз пснпва на шлен 10 став 4, шлен 11 
став 1, шлен 13 пд Закпнпт за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) какп и 
шлен 2 пд Правилникпт за стандарди за 
вклппуваое на бесправни пбјекти вп 
урбанистишкп планска дпкументација ("Службен 
весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) шлен 36 
став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за лпкалната 
сампуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) 
и шлен 26 став 1 тпшка 46 пд Статутпт на 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 12.03.2020 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.4784 - КП Прилеп, на бараое пд Бпја 

Бпјпвски. 
 

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.4784 - КП Прилеп. 

шлен 2 
  Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
 
    Брпј 09-887/38                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
  12.03.2020 гпдина                       на Спвет на Ппщтина Прилеп       
      П р и л е п                                              м-р  Миле Талевски 

 
Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 

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

З   А   К   Л   У   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.381 -КП ШУМПВП, НА БАРАОЕ ПД ЖАРКП 

ТАЛЕСКИ 

1.Пдлуката за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

прпщируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 

на бесправнипт пбјект на КП бр.381 - КП Чумпвп, 

на бараое пд Жаркп Талески, се пбјавува вп 

“Службен гласник на Ппщтина Прилеп”. 
 

Брпј 08-889/38  ГРАДПНАЧАЛНИК 
12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 
 
 

Врз пснпва на шлен 10 став 4, шлен 11 
став 1, шлен 13 пд Закпнпт за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) какп и 
шлен 2 пд Правилникпт за стандарди за 
вклппуваое на бесправни пбјекти вп 
урбанистишкп планска дпкументација ("Службен 
весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) шлен 36 
став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за лпкалната 
сампуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) 
и шлен 26 став 1 тпшка 46 пд Статутпт на 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 12.03.2020 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.381 - КП Чумпвп, на бараое пд Жаркп 

Талески. 
 

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.381 

- КП Чумпвп. 

шлен 2 
  Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
 
    Брпј.09-887/39                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2020 гпдина                         на Спвет на Ппщтина Прилеп       
      П р и л е п                                               м-р Миле Талевски 
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 Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Ппщтина Прилеп,  
дпнесе: 
 

З   А   К   Л   У   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.2561/1 -КП ПРЕПВЕЦ, НА БАРАОЕ ПД ЈПВАН 

МИТРЕВСКИ И МИЦЕ ГЕНЕВ 
 
1.Пдлуката за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

прпщируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 

на бесправнипт пбјект на КП бр.2561/1 - КП 

Препвец, на бараое пд Јпван Митревски и Мице 

Генев, се пбјавува вп “Службен гласник на 

Ппщтина Прилеп”. 
 

Брпј 08-889/39  ГРАДПНАЧАЛНИК 
12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 

Врз пснпва на шлен 10 став 4, шлен 11 
став 1, шлен 13 пд Закпнпт за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) какп и 
шлен 2 пд Правилникпт за стандарди за 
вклппуваое на бесправни пбјекти вп 
урбанистишкп планска дпкументација ("Службен 
весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) шлен 36 
став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за лпкалната 
сампуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) 
и шлен 26 став 1 тпшка 46 пд Статутпт на 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 12.03.2020 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.2561/1 - КП Препвец, на бараое пд Јпван 

Митревски и Мице Генев. 
 

 
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.2561/1 - КП Препвец. 

шлен 2 
  Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
   Брпј  09-887/40                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 12.03.2020 гпдина                       на Спвет на Ппщтина Прилеп       
     П р и л е п                                              м-р Миле Талевски 

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

З   А   К   Л   У   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.1998 -КП ПРИСАД, НА БАРАОЕ ПД ЉУПШЕ 

ПЕТРЕСКИ 

 
1.Пдлуката за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

прпщируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 

на бесправнипт пбјект на КП бр.1998-КП Присад, 

на бараое пд Љупше Петрески, за 2020 гпдина, 

се пбјавува вп “Службен гласник на Ппщтина 

Прилеп”. 

 
Брпј 08-889/40  ГРАДПНАЧАЛНИК 

12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 
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Врз пснпва на шлен 10 став 4, шлен 11 
став 1, шлен 13 пд Закпнпт за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) какп и 
шлен 2 пд Правилникпт за стандарди за 
вклппуваое на бесправни пбјекти вп 
урбанистишкп планска дпкументација ("Службен 
весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) шлен 36 
став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за лпкалната 
сампуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) 
и шлен 26 став 1 тпшка 46 пд Статутпт на 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 12.03.2020 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.1998-КП Присад, на бараое пд Љупше 

Петрески. 
 

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.1998-КП Присад. 

шлен 2 
  Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
    Брпј  09-887/41                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2020 гпдина                       на Спвет на Ппщтина Прилеп 

   П р и л е п                                                м-р  Миле Талевски 

 
Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 

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

З   А   К   Л   У   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.720/1 -КП ПРИСАД, НА БАРАОЕ ПД САФЕТ 

АЈВАЗПСКИ 

1.Пдлуката за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

прпщируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 

на бесправнипт пбјект на КП.бр.720/1 - КП 

Прилеп, на бараое пд Сафет Ајвазпски, се 

пбјавува вп “Службен гласник на Ппщтина 

Прилеп”. 
 

Брпј 08-889/41  ГРАДПНАЧАЛНИК 
12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 
 

Врз пснпва на шлен 10 став 4, шлен 11 
став 1, шлен 13 пд Закпнпт за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) какп и 
шлен 2 пд Правилникпт за стандарди за 
вклппуваое на бесправни пбјекти вп 
урбанистишкп планска дпкументација ("Службен 
весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) шлен 36 
став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за лпкалната 
сампуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) 
и шлен 26 став 1 тпшка 46 пд Статутпт на 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 12.03.2020 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.720/1 - КП Прилеп, на бараое пд Сафет 

Ајвазпски. 
 

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.720/1 - КП Прилеп. 

шлен 2 
  Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
 
    Брпј.09-887/42                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 12.03.2020 гпдина                      на Спвет на Ппщтина Прилеп       
      П р и л е п                                                м-р  Миле Талевски 
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 Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп (“Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градпнашалникпт на Ппщтина Прилеп,  
дпнесе: 

 
З   А   К   Л   У   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.2945 -КП ПРИСАД, НА БАРАОЕ ПД СТЕВАН 

БАЗЕРКПСКИ 
 

1.Пдлуката за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

прпщируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 

на бесправнипт пбјект на КП бр.2945-КП Присад, 

на бараое пд Стеван Базеркпски, се пбјавува вп 

“Службен гласник на Ппщтина Прилеп”. 
 

Брпј 08-889/42  ГРАДПНАЧАЛНИК 
12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 
 

 
Врз пснпва на шлен 10 став 4, шлен 11 

став 1, шлен 13 пд Закпнпт за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) какп и 
шлен 2 пд Правилникпт за стандарди за 
вклппуваое на бесправни пбјекти вп 
урбанистишкп планска дпкументација ("Службен 
весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) шлен 36 
став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за лпкалната 
сампуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) 
и шлен 26 став 1 тпшка 46 пд Статутпт на 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 12.03.2020 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.2945-КП Присад, на бараое пд Стеван 

Базеркпски. 
 

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.2945-КП Присад. 

шлен 2 
  Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
 Брпј  09-887/43                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2020 гпдина                         на Спвет на Ппщтина Прилеп       
     П р и л е п                                               м-р Миле Талевски 

 
Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 

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

З   А   К   Л   У   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.620 -КП СЕЛЦЕ, НА БАРАОЕ ПД ТРАЈКП 

АТАНАСПСКИ 
 

1.Пдлуката за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

прпщируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 

на бесправнипт пбјект на КП.бр.620 - КП Селце, 

на бараое пд Трајкп Атанаспски, се пбјавува вп 

“Службен гласник на Ппщтина Прилеп”. 
 

Брпј 08-889/43  ГРАДПНАЧАЛНИК 
12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 
 

 
Врз пснпва на шлен 10 став 4, шлен 11 

став 1, шлен 13 пд Закпнпт за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) какп и 
шлен 2 пд Правилникпт за стандарди за 
вклппуваое на бесправни пбјекти вп 
урбанистишкп планска дпкументација ("Службен 
весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) шлен 36 
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став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за лпкалната 
сампуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) 
и шлен 26 став 1 тпшка 46 пд Статутпт на 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 12.03.2020 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.620 - КП Селце, на бараое пд Трајкп 

Атанаспски 
 

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.620 

- КП Селце. 

шлен 2 

Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 

пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 

на Ппщтина Прилеп’’. 
 

  Брпј  09-887/44                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2020 гпдина                         на Спвет на Ппщтина Прилеп       
     П р и л е п                                               м-р Миле Талевски 
 
  

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

З   А   К   Л   У   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.3296 -КП ВАРПЩ, НА БАРАОЕ ПД ЗПРАН 

БПЩЕСКИ И ГПЦЕ БПЩЕСКИ 

 
1.Пдлуката за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

прпщируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 

на бесправнипт пбјект на КП бр.3296 - КП Варпщ, 

на бараое пд Зпран Бпщески и Гпце Бпщески, се 

пбјавува вп “Службен гласник на Ппщтина 

Прилеп”. 
 

Брпј 08-889/44  ГРАДПНАЧАЛНИК 
12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 10 став 4, шлен 11 

став 1, шлен 13 пд Закпнпт за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) какп и 
шлен 2 пд Правилникпт за стандарди за 
вклппуваое на бесправни пбјекти вп 
урбанистишкп планска дпкументација ("Службен 
весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) шлен 36 
став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за лпкалната 
сампуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) 
и шлен 26 став 1 тпшка 46 пд Статутпт на 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 12.03.2020 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.3296 - КП Варпщ, на бараое пд Зпран 

Бпщески и Гпце Бпщески. 
 

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.3296 - КП Варпщ. 

шлен 2 
  Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
   Брпј  09-887/45                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 12.03.2020 гпдина                   на Спвет на Ппщтина Прилеп       
     П р и л е п                                          м-р Миле Талевски 
  

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

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА РЕЩЕНИЕТП ЗА 

РАЗРЕЩУВАОЕ И ИМЕНУВАОЕ НА 

ПРЕТСТАВНИК НА ППЩТИНА ПРИЛЕП ВП 

УШИЛИЩНИПТ ПДБПР НА СПУ „РИСТЕ 

РИСТЕСКИ-РИШКП“-ПРИЛЕП 

 
1.Рещениетп за разрещуваое и именуваое на 

претставник на Ппщтина Прилеп вп Ушилищнипт 

пдбпр на СПУ „Ристе Ристески-Ришкп”-Прилеп, 

се пбјавува вп “Службен гласник на Ппщтина 

Прилеп”. 

 
 

Брпј 08-889/45  ГРАДПНАЧАЛНИК 
12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 15 пд 

Закпнпт за лпкална сампуправа 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 
Ппщтина Прилеп на седницата пдржана на 
12.03.2020 гпдина, дпнесе: 

 
Р Е Щ Е Н И Е 

за разрещуваое и именуваое на претставник на 
Ппщтина Прилеп вп Ушилищнипт пдбпр на СПУ 

“Ристе Ристески-Ришкп”-Прилеп 
 

 1.Сп пва Рещение се разрещува Зпран 
Андреевски пд шлен вп Ушилищипт пдбпр на СПУ 
“Ристе Ристески-Ришкп”-Прилеп врз пснпв на 
бараое на СПУ “Ристе Ристески-Ришкп”-Прилеп 
бр.03-122/1 пд 20.02.2020 гпдина пп претхпднп 
дпставенп бараое пд УП на СПУ “Ристе 
Ристески-Ришкп“ бр.02-104/6 пд 14.02.2020. 
 
 2.За претставник на Ппщтина Прилеп вп 
Ушилищипт пдбпр на СПУ “Ристе Ристески-
Ришкп”-Прилеп се именува Маја Црвенкпска, 
диплпмиран сплп пеаш и мандатпт на 
именуванипт трае дп истекпт на мандатпт на 
именуваните претставници спгласнп рещение 
бр. 35–2484/15 пд 14.12.2017 гпдина. 
 

 3.Рещениетп да се дпстави дп 
именпванипт, СПУ "Ристе Ристески-Ришкп"- 
Прилеп, Градпнашалникпт и архивата на 
Ппщтина Прилеп. 
 
 4.Рещениетп влегува вп сила сп денпт 
на пбјавуваоетп вп “Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп”. 

 
  Брпј  09-887/46                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 12.03.2020 гпдина                   на Спвет на Ппщтина Прилеп       
     П р и л е п                                          м-р Миле Талевски 
  
 

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

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА РЕЩЕНИЕТП ЗА ИЗМЕНА И 

ДПППЛНУВАОЕ НА РЕЩЕНИЕТП ЗА 

ИМЕНУВАОЕ ШЛЕНПВИ НА СПВЕТПТ КПИ 

ПРИСУСТВУВААТ ПРИ СКЛУШУВАОЕ НА 

БРАКПВИ ВП ПРИЛЕП И МК ПЛЕТВАР, МК 

ТРПЈАЦИ, И МК СТАРП ЛАГПВП 

 

1.Рещениетп за измена и дппплнуваое на 

Рещениетп за именуваое шленпви на Спветпт 

кпи присуствуваат при склушуваое на бракпви 

вп Прилеп и МК Плетвар, МК Трпјаци и МК 

Старп Лагпвп, се пбјавува вп “Службен гласник 

на Ппщтина Прилеп”. 

 
Брпј 08-889/46  ГРАДПНАЧАЛНИК 

12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 32 став 2 пд Закпнпт за 

лпкалната сампуправа ("Службен весник на РМ" 
5/2002) и шлен 26 став 1 алинеа 47 пд Статутпт на 
Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008),Спветпт 
на Ппщтина Прилеп на седницата пдржана на 
12.03.2020 гпдина, дпнесе: 
  

Р  Е  Щ  Е  Н  И  Е 
за измена и дппплнуваое на Рещениетп за 

именуваое шленпви на Спветпт кпи 
присуствуваат при склушуваое на бракпви вп 

Прилеп и МК Плетвар, МК Трпјаци и МК Старп 
Лагпвп 
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 1.Сп пва Рещение се врщи измена и 
дппплнуваое на Решениетп за именуваое 
шленпви на Спветпт кпи присуствуваат при 
склушуваое на бракпви вп Прилеп и МК 
Плетвар, МК Трпјаци и МК Старп Лагпвп брпј  
35-2056/11  пд 10.11.2017 гпдина, така щтп вп 
тпшка еден се дппплнува ущте еден шлен. 
 
 2.За нпв шлен се именува Зприца 
Кпшпска. 
 3.Рещениетп да се дпстави дп 
именпваната, архивата, Градпнашалникпт на 
Ппщтина Прилеп, ПС - Прилеп и Министерствп 
за правда - ПЕ Прилеп. 
 
 4.Пва Рещение влегува вп сила сп денпт 
на пбјавуваоетп вп “Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп”. 

 
  Брпј  09-887/47                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ                                                                                                                                                                                                                                                     
12.03.2020 гпдина                на Спвет на Ппщтина Прилеп         
      П р и л е п                                     м-р Миле Талевски 
       

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

З   А   К   Л   У   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.2989 -КП ВАРПЩ, НА БАРАОЕ ПД СТПЈАН 

БЛАЖЕСКИ 

 

1.Пдлуката за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

прпщируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 

на бесправнипт пбјект на КП бр.2989-КП Варпщ, 

на бараое пд Стпјан Блажески, се пбјавува вп 

“Службен гласник на Ппщтина Прилеп”. 
 
 
 Брпј 08-889/47  ГРАДПНАЧАЛНИК 
12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 
  П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
 

Врз пснпва на шлен 10 став 4, шлен 11 
став 1, шлен 13 пд Закпнпт за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) какп и 
шлен 2 пд Правилникпт за стандарди за 
вклппуваое на бесправни пбјекти вп 
урбанистишкп планска дпкументација ("Службен 
весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) шлен 36 
став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за лпкалната 
сампуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и 
шлен 26 став 1 тпшка 46 пд Статутпт на Ппщтина 
Прилеп (“Службен гласник на Ппщтина Прилеп” 
бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт на 
Ппщтина Прилеп на седницата пдржана на 
12.03.2020 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.2989-КП Варпщ, на бараое пд Стпјан 

Блажески. 
 

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.2989-КП Варпщ. 

шлен 2 
  Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
   Брпј  09-887/48                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2020 гпдина                          на Спвет на Ппщтина Прилеп       
     П р и л е п                                              м-р Миле Талевски 

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

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАОЕ 

ИСППЛНЕТИ УСЛПВИ ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА 

УРБАНИСТИШКП ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА СП КПЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРЩИ УСПГЛАСУВАОЕ НА НАМЕНАТА НА 

ЗЕМЈИЩТЕТП СПГЛАСНП ГУП, НА ПБЈЕКТ БР.1, НА КП 

БР.23319,-КП ПРИЛЕП, ПД ЩИФРА Д ЗЕЛЕНИЛП И 

РЕКРЕАЦИЈА ВП А4-3 ВИКЕНД КУЌА НА БАРАОЕ НА 

ЛИЦЕТП НИКПЛА БПГДАНПСКИ 
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1.Пдлуката за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

успгласуваое на намената на земјищтетп 

спгласнп ГУП, на пбјект бр.1, на КП бр.23319, -КП 

Прилеп, пд щифра Д зеленилп и рекреација вп 

А4-3 викенд куќа на бараое на лицетп Никпла 

Бпгданпски, се пбјавува вп “Службен гласник на 

Ппщтина Прилеп”. 
 

Брпј 08-889/48  ГРАДПНАЧАЛНИК 
12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 
Врз пснпва на шлен 10 став 4, шлен 11 

став 1, шлен 13 пд Закпнпт за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) какп и 
шлен 2 пд Правилникпт за стандарди за 
вклппуваое на бесправни пбјекти вп 
урбанистишкп планска дпкументација ("Службен 
весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) шлен 36 
став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за лпкалната 
сампуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) 
и шлен 26 став 1 тпшка 46 пд Статутпт на 
Ппщтина Прилеп (“Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 12.03.2020 гпдина, дпнесе:  

 
           П Д Л У К А 

за утврдуваое испплнети услпви за дпнесуваое 
на урбанистишкп планска дпкументација сп кпја 

ќе се изврщи успгласуваое на намената на 
земјищтетп спгласнп ГУП, на пбјект бр.1, на КП 
бр.23319, -КП Прилеп, пд щифра Д зеленилп и 
рекреација  вп А4- 3 викенд куќа, на бараое на 

лицетп Никпла Бпгданпски.  
 

шлен 1 
             Се утврдува дека се испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистишкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврщи 

успгласуваое на намената на земјищтетп 

спгласнп ГУП, на пбјект бр.1, на КП бр.23319, -

КП Прилеп, пд щифра Д зеленилп и рекреација  

вп А4- 3 викенд куќа. 

шлен 2 
  Пдлуката влегува вп сила, псмипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп’’. 
 
   Брпј  09-887/49                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2020 гпдина                          на Спвет на Ппщтина Прилеп       
     П р и л е п                                              м-р Миле Талевски 

 

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

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАОЕ НА ПРИПРИТЕТ И ДАВАОЕ НА 

СПГЛАСНПСТ ЗА УШЕСТВП ВП ПРПЕКТНА 

АПЛИКАЦИЈА „ППДПБРУВАОЕ НА 

АТРАКТИВНПСТА И ПРПМПЦИЈА НА ТУРИЗМПТ 

ПРЕКУ ППДПБРУВАОЕ НА ВРАБПТЛИВПСТА ВП 

ПЕЛАГПНСКИПТ РЕГИПН И РЕГИПНПТ НА 

ФЛПРИНА“ 

 
1.Пдлуката за утврдуваое на припритет и 

даваое на спгласнпст за ушествп вп прпектната 

апликација „Ппдпбруваое на атрактивнпста и 

прпмпција на туризмпт преку ппдпбруваое на 

врабптливпста вп Пелагпнискипт регипн и 

Регипнпт на Флприна“, се пбјавува вп “Службен 

гласник на Ппщтина Прилеп”. 
 

Брпј 08-889/49  ГРАДПНАЧАЛНИК 

12.03.2020 гпдина  на Ппщтина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јпванпски 

 

Врз пснпва на шлен 22 став 1  тпшка 4 и 
шлен 36 став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за лпкалната 
сампуправа ("Службен весник на РМ" 5/2002) и 
шлен 14 став 1 тпшка 4 и шлен 26 став 1 тпшка 46 
пд Статутпт на ппщтина Прилеп ("Службен 
гласник на ппщтина Прилеп" 6/2003 и 4/2005), 
Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на ден 12.03.2020 гпдина дпнесе: 
 

П Д Л У К А  
За утврдуваое на припритет и даваое на 

спгласнпст за ушествп вп прпектната апликација 
„Ппдпбруваое на атрактивнпста и прпмпција на 
туризмпт преку ппдпбруваое на врабптливпста 

вп Пелагпнискипт регипн и Регипнпт на 
Флприна“ 

 
Шлен 1 

Сп пваа пдлука се утврдува припритет и 
се дава спгласнпст за ушествп вп прпектната 
апликација „Ппдпбруваое на атрактивнпста и 
прпмпција на туризмпт преку ппдпбруваое на 
врабптливпста вп Пелагпнискипт регипн и 
регипнпт на Флприна“, за аплицираое вп рамки 
на ИНТЕРРЕГ ИПА Прпграмата за прекугранишна 
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спрабптка „Грција - Република Северна 
Македпнија 2014-2020“ кпја е прекугранишна 
прпграма за еврппска теритпријална спрабптка 
кпфинансирана пд Еврппската унија вп рамките 
на Инструментпт за претпристапна ппмпщ (ИПА 
II). 
 

Шлен 2 
Пваа Пдлука влегува вп сила вп рпк пд 

8 дена пд денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп“. 

 
 
 
  

 
 
 
 

 

 

   Брпј  09-887/50                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2020 гпдина                          на Спвет на Ппщтина Прилеп       
     П р и л е п                                              м-р Миле Талевски 
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