
 
 
 
Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

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

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

УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА 
ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА 

ПРИЛЕП И ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ НА МИЛЕ ТАЛЕВСКИ 

 
 

1.Решението за утврдување престанок на 
мандат на функцијата член на Советот на 
Општина Прилеп и престанок на функцијата 
Претседател на Советот на Миле Талевски, се 
објавува во “Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 

 
Број 08-2045/1  ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.08.2020 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 

            Врз основа на член 46 став 1 алинеа 1 и 
став 2 алинеа 1 од Законот за локалната 
самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 
5/2002) и член 34 од Статутот на Општина 
Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на 
Општина Прилеп, на седницата одржана на 
24.08.2020 година, донесе: 
 

    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за констатирање престанок  на мандат на член 
на Советот 

 на Општина Прилеп и престанок на функцијата 
претседател 

 на Советот, на Миле Талевски 

 
             1. На членот на Советот на Општина 
Прилеп и претседател на Советот Миле 
Талевски му  се констатира престанок на 
мандатот на член на Советот на Општина 
Прилеп и престанок на функцијата претседател 
на Советот, врз основа на оставка број 09-1979/1 
од 19.08.2020 година. 
 
             2. Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во “Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 
 

              3. Решението да се достави до 
именованиот, Градоначалникот и архивата на 
Општина Прилеп. 

 
      Броj 09–2043/2                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    24.08.2020година                        на седницата на  
     П р и л е п                         на Советот на Општина Прилеп                                                                                               

                                      Светлана Велеска  
           

 
Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

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

   

 
 

 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  

НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Службен гласник на Општина 

Прилеп – Излегува по потреба 

24 Август 2020 година 

Службен гласник број 11 

Овој примерок чини 50 ден. 

Годишна претплата 2.000 ден. 

Жиро с-ка при Комерцијална 

банка – Филијала Прилеп 

300020000208779 

ЕДБ 4021996117695 

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

 емаил:prilep@prilep.gov.mk 

 

http://www.prilep.gov.mk/
mailto:prilep@prilep.gov.mk
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З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

КОНСТАТИРАЊЕ ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА 
ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП  

ПЕТАР РИСТЕСКИ 
 

1.Решението за констатирање престанок на 
мандат на член на Советот на Општина Прилеп 
Петар Ристески, се објавува во “Службен гласник 
на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08-2045/2  ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.08.2020 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 

 
        Врз основа на член 46 став 1 алинеа 1 и став 
2 алинеа 1 од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 34 
од Статутот на Општина Прилеп ("Службен 
гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 
и 11/2008), Советот на Општина Прилеп, на 
седницата одржана на 24.08.2020 година, 
донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за констатирање престанок на мандат  

на член на Советот на Општина Прилеп  
                            Петар Ристески 

 
1.На Петар Ристески, член на Советот на 

Општина Прилеп од листата на кандидати на 
коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ, му се 
констатира престанок на мандатот на член на 
Советот на Општина Прилеп, врз основа на  
поднесена оставка бр.09-1987/1 од 20.08.2020 
година.  

 
2. Решението да се достави до Петар 

Ристески, Општинската изборна комисија, 
Градоначалникот и архивата на Општина 
Прилеп. 
 

       3.Решението ќе се објави во ’’Службен 
гласник на Општина Прилеп’’. 

 
     Број 09-2043/3                                          ПРЕТСЕДАВАЧ 
    24.08.2020 година                                    на седницата на  
         П р и л е п                                    Совет на Општина Прилеп                                                                                   
                                                                       Светлана Велеска 

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

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

ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТ НА ЧЛЕН НА 

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ОД ЛИСТАТА 

НА КАНДИДАТИ НА КОАЛИЦИЈАТА 

ПРЕДВОДЕНА ОД СДСМ 

1.Решението за верификација на мандат на член 

на Советот на Општина Прилеп од листата на 

кандидати на коалицијата предводена од СДСМ, 

се објавува во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
Број 08-2045/3  ГРАДОНАЧАЛНИК 

 24.08.2020 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 
 Врз основа на член 12 од Деловникот на 
Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник 
на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на 
Општина Прилеп на седницата одржана на 
24.08.2020 година, врз основа на Извештајот на 
Општинската изборна комисија, а по предлог на 
Комисијата за мандатни прашања, избори и 
именувања, донесе: 
 

РЕШЕНИЕ 
за верификација на мандат на член на 
Советот на Општина Прилеп листата на 

кандидати на коалицијата предводена од СДСМ 
 

 
 1. Врз основа на Извештајот на Општинската 
изборна комисија бр.10-48/1 од 19.08.2020 
година, а по предлог на Комисијата за мандатни 
прашања, избори и именувања Советот на 
Општина Прилеп го верификува мандатот на 
Александар Чапкуноски член на Советот на 
Општина Прилеп од листата на кандидати на 
коалицијата предводена од СДСМ.  

 
 2. Решението да се достави до именуваната, 
Општинската изборна комисија, 
Градоначалникот и архивата на Општина 
Прилеп. 
 
 3.Решението ќе се објави во ’’Службен гласник 
на Општина Прилеп’’. 
 
 

    Број  09-2043/4                                    ПРЕТСЕДАВАЧ                                                                                                       
24.08.2020 година                                 на седницата на 
         П р и л е п                            Совет на Општина Прилеп         
                                                            Светлана Велеска 
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 Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник 
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 

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

ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТ НА ЧЛЕН НА 
СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ОД ЛИСТАТА 

НА КАНДИДАТИ НА КОАЛИЦИЈАТА 
ПРЕДВОДЕНА ОД ВМРО-ДПМНЕ 

 

1.Решението за верификација на мандат на член 

на Советот на Општина Прилеп од листата на 

кандидати на коалицијата предводена од ВМРО-

ДПМНЕ, се објавува во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
Број 08-2045/4  ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.08.2020 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 

 
       

Врз основа на член 12 од Деловникот на 
Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник 
на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на 
Општина Прилеп на седницата одржана на 
24.08.2020 година, врз основа на Извештајот на 
Општинската изборна комисија, а по предлог на 
Комисијата за мандатни прашања, избори и 
именувања, донесе: 
 

РЕШЕНИЕ 
за верификација на мандат на член на 

Советот на Општина Прилеп од листата на 
каднидати на коалцијата предводена од ВМРО –

ДПМНЕ 
 

 
 1. Врз основа на Извештајот на 

Општинската изборна комисија бр.10-48/1 од 
19.08.2020 година, а по предлог на Комисијата 
за мандатни прашања, избори и именувања 
Советот на Општина Прилеп го верификува 
мандатот на Кирил Ѓорѓиески член на Советот 
на Општина Прилеп од листата на кандидати на 
коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ.  

 
 

  2. Решението да се достави до 
именуваниот, Општинската изборна комисија, 

Градоначалникот и архивата на Општина 
Прилеп. 

 
3.Решението ќе се објави во ’’Службен гласник 
на Општина Прилеп’’. 
 
 Број 09 – 2043/5                                           ПРЕТСЕДАВАЧ 
24.08.2020 година                                         на седницата 
  П р и л е п                                       на Совет на Општина Прилеп                                                       

                         Светлана Велеска 
 
 

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

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗБОР НА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА 
ПРИЛЕП 

 
1.Решението за избор на Претседател на 

Советот на Општина Прилеп, се објавува во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08-2045/5  ГРАДОНАЧАЛНИК 

 24.08.2020 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 

 

 
Врз основа на член 23 од Статутот на 

Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 
Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) и 
членовите 17, 18 и 21   од  Деловникот на 
Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник 
на Општина Прилеп" бр. 11/2004),   Советот на 
Општина Прилеп на седницата одржана на 
24.08.2020 година, донесе: 
 
 

Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за избор на Претседател на  Советот на Општина 

Прилеп 
 
              1. Со ова Решение се избира претседател 
на Советот на Општина Прилеп. 

 
   2. За претседател на Советот на Општина 
Прилеп  се избира  Еленче Ташкоска. 

 
              3. Мандатот на Претседателот на Советот 
трае до истекот на мандатот на членовите на 
Советот.   
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4. Решението да се достави до 
именованиот, архивата и Градоначалникот на 
Општина Прилеп. 

 
              5. Ова Решение влегува во сила со денот 
на објавувањето  во "Службен гласник на 
Општина Прилеп". 
 
   Број 09 – 2043/6                                  ПРЕТСЕДАВАЧ 
  24.08.2020 година                                 на седницата 
        ПРИЛЕП                            на Советото на Општина Прилеп   
                                                                 Светлана Велеска                                       
      

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

11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА КВАРТАЛНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА 
ПРИЛЕП ЗА ВТОР КВАРТАЛ ОД 2020 ГОДИНА 

 

1.Кварталниот Извештај за Извршување на 

Буџетот на Општина Прилеп за втор квартал од 

2020 година, се објавува во “Службен гласник 

на Општина Прилеп”. 

 
Број 08-2045/6  ГРАДОНАЧАЛНИК 

 24.08.2020 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 
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 Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 
 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА НА БУЏЕТОТ НА 
ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2020 ГОДИНА 

 

1. Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Прилеп за 2020 година, 

се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 
 

Број 08-2045/7  ГРАДОНАЧАЛНИК 
 24.08.2020 година  на Општина Прилеп 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2021 ГОДИНА, НА ООМУ 
„ОРДАН МИХАЈЛОСКИ-ОЦКА“-ПРИЛЕП 

 
 

1.Одлуката за давање согласност на Годишниот 

план за вработување во 2021 година,на ООМУ 

“Ордан Михајлоски - Оцка”- Прилеп, се објавува 

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08-2045/8  ГРАДОНАЧАЛНИК 

 24.08.2020 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 

 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 
алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во 
јавниот сектор ("Службен весник на РМ" 
бр.27/14, 199/14, 27/16,  35/2018, 198/18 и 
143/19) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 
Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот 
на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
ден 24.08.2020 година, донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2021 година, 
 на ООМУ “Ордан Михајлоски - Оцка”- Прилеп 

 
член 1 

Се дава согласност на Годишниот план 
за вработување во 2021 година бр.02-240/1 од 
18.06.2020 година, на ООМУ “Ордан Михајлоски 
- Оцка”- Прилеп. 

член 2 
Одлуката да се достави до  ООМУ  

“Ордан Михајлоски-Оцка”-Прилеп, 
Градоначалникот, архивата на Општина Прилеп. 

 
член 3 

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

     Број  09-2043/9                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   24.08.2020 година                  на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                      Еленче Ташкоска 

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

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

СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2021 ГОДИНА, НА ООУ „КИРЕ 

ГАВРИЛОСКИ-ЈАНЕ“-ПРИЛЕП 
 

1.Одлуката за давање согласност на Годишниот 

план за вработување во 2021 година,на ООУ 

„Кире Гаврилоски-Јане“- Прилеп, се објавува во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08-2045/9  ГРАДОНАЧАЛНИК 

 24.08.2020 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 
алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во 
јавниот сектор ("Службен весник на РМ" 
бр.27/14, 199/14, 27/16,  35/2018, 198/18 и 
143/19) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 
Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот 
на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
ден 24.08.2020 година, донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Годишниот план за 
вработување во 2021 година, 

 на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“- Прилеп 
 

член 1 
Се дава согласност на Годишниот план 

за вработување во 2021 година, на ООУ „Кире 
Гаврилоски-Јане“- Прилеп број 01-173/1 од 
01.07.2020 година. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ООУ „Кире 

Гаврилоски-Јане“-Прилеп, Градоначалникот, 
архивата на Општина Прилеп. 
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член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 
на Општина Прилеп’’. 
 
   Број  09-2043/10                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   24.08.2020година                   на Совет на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                            Еленче Ташкоска 
 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2021 ГОДИНА, НА ООУ 

„РАМПО ЛЕВКАТА“-ПРИЛЕП 

1. Одлуката за давање согласност на Годишниот 

план за вработување во 2021 година, на ООУ 

“Рампо Левката”- Прилеп, се објавува во 

“Службен гласник на Општина Прилеп” 

 
Број 08-2045/10  ГРАДОНАЧАЛНИК 

 24.08.2020 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 
алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во 
јавниот сектор ("Службен весник на РМ" 
бр.27/14, 199/14, 27/16,  35/2018, 198/18 и 
143/19) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 
Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот 
на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
ден 24.08.2020 година, донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Годишниот план за 
вработување во 2021 година, 

 на ООУ “Рампо Левката”- Прилеп 
 

член 1 
Се дава согласност на Годишниот план 

за вработување во 2021 година, на ООУ “Рампо 
Левката”- Прилеп број 03-159/1 од 29.06.2020 
година. 
 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ООУ “Рампо 
Левката”- Прилеп, Градоначалникот, архивата на 
Општина Прилеп. 
 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 
на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’. 
 
    Број  09-2043/11                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   24.08.2020 година                      на Совет на Општина Прилеп       
          П р и л е п                                             Еленче Ташкоска 
        

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2021 ГОДИНА, НА ООУ 
„БЛАЖЕ КОНЕСКИ“-ПРИЛЕП 

 

1.Одлуката за давање согласност на Годишниот 

план за вработување во 2021 година, на ООУ 

“Блаже Конески”- Прилеп, се објавува во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08-2045/11  ГРАДОНАЧАЛНИК 

 24.08.2020 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 
алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во 
јавниот сектор ("Службен весник на РМ" 
бр.27/14, 199/14, 27/16,  35/2018, 198/18 и 
143/19) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 
Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот 
на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
ден 24.08.2020 година, донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2021 година, 
 на ООУ “Блаже Конески”- Прилеп 
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                       член 1 
Се дава согласност на Годишниот план 

за вработување во 2021 година, на ООУ “Блаже 
Конески”- Прилеп број 04-300/2 од 10.07.2020 
година. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ООУ “Блаже 

Конески”- Прилеп, Градоначалникот, архивата 
на Општина Прилеп. 

 
член 3 

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

 
  Број  09-2043/12                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.08.2020 година                     на Совет на Општина Прилеп       
        П р и л е п                                         Еленче Ташкоска 

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

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

СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2021 ГОДИНА, НА ООУ 

„КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“-ПРИЛЕП 
 

 
1. Одлуката за давање согласност на Годишниот 

план за вработување во 2021 година, на ООУ 

„Климент Охридски“-Прилеп, се објавува во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08-2045/12  ГРАДОНАЧАЛНИК 

 24.08.2020 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 
алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во 
јавниот сектор ("Службен весник на РМ" 
бр.27/14, 199/14, 27/16,  35/2018, 198/18 и 
143/19) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 
Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот 
на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
ден 24.08.2020 година, донесе: 
 

 

О  Д  Л  У  К  А 
за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2021 година, 
 на ООУ „Климент Охридски“-Прилеп 

 
                        член 1 

Се дава согласност на Годишниот план 
за вработување во 2021 година, на ООУ 
„Климент Охридски“-Прилеп број 03-28 од 
31.03.2020. 

член 2 
Одлуката да се достави до ООУ 

„Климент Охридски“-Прилеп, Градоначалникот, 
архивата на Општина Прилеп. 

 
член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден 
од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 
на Општина Прилеп’’. 
 
 Број  09-2043/13                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 24.08.2020 година                 на Совет на Општина Прилеп       
       П р и л е п                                       Еленче Ташкоска 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2021 ГОДИНА, НА ООУ 
„КОЧО РАЦИН“-ПРИЛЕП 

 

1.Одлуката за давање согласност на Годишниот 

план за вработување во 2021 година, на ООУ 

“Кочо Рацин”- Прилеп, се објавува во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 
 

Број 08-2045/13  ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.08.2020 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 
алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во 
јавниот сектор ("Службен весник на РМ" 
бр.27/14, 199/14, 27/16,  35/2018, 198/18 и 
143/19) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 
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Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот 
на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
ден 24.08.2020 година, донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2021 година, 
 на ООУ “Кочо Рацин”- Прилеп 

 
член 1 

Се дава согласност на Годишниот план 
за вработување во 2021 година, на ООУ “Кочо 
Рацин”- Прилеп број 01-127/1 од 22.07.2020 
години. 

член 2 
Одлуката да се достави до ООУ “Кочо 

Рацин”-Прилеп, Градоначалникот, архивата на 
Општина Прилеп. 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

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

 
 
  Број  09-2043/14                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 24.08.2020 година                       на Совет на Општина Прилеп       
         П р и л е п                                          Еленче Ташкоска 
        
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2021 ГОДИНА, НА ООУ 
„ДОБРЕ ЈОВАНОСКИ“-ПРИЛЕП 

 
1.Одлуката за давање согласност на Годишниот 

план за вработување во 2021 година, на ООУ 

“Добре Јованоски”- Прилеп, се објавува во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 

Број 08-2045/14  ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.08.2020 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 
алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во 
јавниот сектор ("Службен весник на РМ" 
бр.27/14, 199/14, 27/16,  35/2018, 198/18 и 

143/19) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 
Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот 
на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
ден 24.08.2020 година, донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2021 година, 
 на ООУ “Добре Јованоски”- Прилеп 

 
член 1 

Се дава согласност на Годишниот план 
за вработување во 2021 година, на ООУ “Добре 
Јованоски”- Прилеп број 03-381/1 од 27.07.2020 
година. 

член 2 
Одлуката да се достави до ООУ “Добре 

Јованоски”- Прилеп, Градоначалникот, архивата 
на Општина Прилеп. 

 
член 3 

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

 
 Број  09-2043/15                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.08.2020 година                 на Совет на Општина Прилеп       
       П р и л е п                                       Еленче Ташкоска 
        
 

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

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

СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2021 ГОДИНА, НА ООУ „ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ“-ПРИЛЕП 
 
 

1.Одлуката за давање согласност на Годишниот 

план за вработување во 2021 година, на ООУ 

„Гоце Делчев“-Прилеп, се објавува во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08-2045/15  ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.08.2020 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 



Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 24.08.2020 

12 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 
алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во 
јавниот сектор ("Службен весник на РМ" 
бр.27/14, 199/14, 27/16,  35/2018, 198/18 и 
143/19) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 
Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот 
на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
ден 24.08.2020 година, донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2021 година, 
 на ООУ “Гоце Делчев”- Прилеп 

 
член 1 

Се дава согласност на Годишниот план 
за вработување во 2021 година, на ООУ “Гоце 
Делчев”- Прилеп број 01-215  од 14.08.2020 
година. 

член 2 
Одлуката да се достави до ООУ “Гоце 

Делчев”-Прилеп, Градоначалникот, архивата на 
Општина Прилеп. 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 
на Општина Прилеп’’. 
 
Број  09-2043/16                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.08.2020 година                     на Совет на Општина Прилеп       
        П р и л е п                                        Еленче Ташкоска 

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

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

СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2021 ГОДИНА, НА ООУ 

„СТРАШО ПИНЏУР“-С.МАЛО КОЊАРИ-ПРИЛЕП 
 

1.Одлуката за давање согласност на Годишниот 

план за вработување во 2021 година, на ООУ 

„Страшо Пинџур“-с.Мало Коњари-Прилеп, се 

објавува во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
Број 08-2045/16  ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.08.2020 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 
алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во 
јавниот сектор ("Службен весник на РМ" 
бр.27/14, 199/14, 27/16,  35/2018, 198/18 и 
143/19) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 
Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот 
на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
ден 24.08.2020 година, донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2021 година, 
 на ООУ „Страшо Пинџур“-с.Мало Коњари-

Прилеп 
 

член 1 
Се дава согласност на Годишниот план 

за вработување во 2021 година, на ООУ „Страшо 
Пинџур“-с.Мало Коњари-Прилеп број 02-126/1 
од 06.07.2020 година. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ООУ „Страшо 

Пинџур“-с.Мало Коњари-Прилеп, 
Градоначалникот, архивата на Општина Прилеп. 

 
член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден 
од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 
на Општина Прилеп’’. 
 
  Број  09-2043/17                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
  24.08.2020 година                на Совет на Општина Прилеп       
         П р и л е п                                      Еленче Ташкоски 
        
 

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

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

СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2021 ГОДИНА, НА ООУ 

„КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ“-С.ТОПОЛЧАНИ-ПРИЛЕП 
 
1.Одлуката за давање согласност на Годишниот 

план за вработување во 2021 година, на ООУ 

„Круме Волнароски“с.Тополчани-Прилеп, се 

објавува во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 
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Број 08-2045/17  ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.08.2020 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 
 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 
алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во 
јавниот сектор ("Службен весник на РМ" 
бр.27/14, 199/14, 27/16,  35/2018, 198/18 и 
143/19) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 
Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот 
на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
ден 24.08.2020 година, донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2021 година, 
 на ООУ „Круме Волнароски“с.Тополчани-

Прилеп 
 

член 1 
Се дава согласност на Годишниот план 

за вработување во 2021 година, на ООУ „Круме 
Волнароски“с.Тополчани-Прилеп број 02-114/1 
од 06.07.2020 година. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ООУ „Круме 

Волнароски“с.Тополчани-Прилеп, 
Градоначалникот, архивата на Општина Прилеп. 

 
член 3 

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

 
 Број  09-2043/18                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.08.2020 година                  на Совет на Општина Прилеп       
       П р и л е п                                       Еленче Ташкоска  
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2021 ГОДИНА, НА ООУ 
„КИРИЛ И МЕТОДИЈ“-С.КАНАТЛАРЦИ-ПРИЛЕП 

 

1.Одлуката за давање согласност на Годишниот 

план за вработување во 2021 година, на ООУ 

“Кирил и Методиј”с.Канатларци-Прилеп, се 

објавува во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
Број 08-2045/18  ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.08.2020 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 
алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во 
јавниот сектор ("Службен весник на РМ" 
бр.27/14, 199/14, 27/16,  35/2018, 198/18 и 
143/19) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп ("Службен гласник на 
Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 
11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на ден 24.08.2020 година, 
донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2021 година, 
 на ООУ “Кирил и Методиј”с.Канатларци-

Прилеп 
 

член 1 
Се дава согласност на Годишниот план за 
вработување во 2021 година, на ООУ “Кирил и 
Методиј”с.Канатларци-Прилеп број 03-348 од 
14.08.2020 година. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ООУ “Кирил и 
Методиј”с.Канатларци-Прилеп, 
Градоначалникот, архивата на Општина Прилеп. 
 

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

 
  Број  09-2043/19                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.08.2020 година                   на Совет на Општина Прилеп       
       П р и л е п                                      Еленче Ташкоска 
        
 

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

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2021 ГОДИНА, НА СОУ „ОРДЕ 
ЧОПЕЛА“-ПРИЛЕП 

 
 
1.Одлуката за давање согласност на Годишниот 

план за вработување во 2021 година, на СОУ 

“Орде Чопела”- Прилеп, се објавува во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 

Број 08-2045/19  ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.08.2020 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 
алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во 
јавниот сектор ("Службен весник на РМ" 
бр.27/14, 199/14, 27/16,  35/2018, 198/18 и 
143/19) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп ("Службен гласник на 
Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 
11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на ден 24.08.2020 година, 
донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2021 година,  
на СОУ “Орде Чопела”- Прилеп 

 
член 1 

Се дава согласност на Годишниот план 
за вработување во 2021 година, на СОУ “Орде 
Чопела”- Прилеп број 04-141 од 08.07.2020 
година. 

 
член 2 

Одлуката да се достави до СОУ “Орде 
Чопела”- Прилеп, Градоначалникот, архивата на 
Општина Прилеп. 

 
член 3 

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

 
 
 Број  09-2043/20                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.08.2020 година                  на Совет на Општина Прилеп       
       П р и л е п                                       Еленче Ташкоска 

        

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

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

СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2021 ГОДИНА, НА СОУ 

„ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“-ПРИЛЕП 
 
 

1.Одлуката за давање согласност на Годишниот 

план за вработување во 2021 година, на СОУ 

„Ѓорче Петров“- Прилеп, се објавува во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08-2045/20  ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.08.2020 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 
алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во 
јавниот сектор ("Службен весник на РМ" 
бр.27/14, 199/14, 27/16,  35/2018, 198/18 и 
143/19) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 
Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот 
на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
ден 24.08.2020 година, донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2021 година,  
на СОУ „Ѓорче Петров“- Прилеп 

 
                                        член 1 

Се дава согласност на Годишниот план 
за вработување во 2021 година, на СОУ „Ѓорче 
Петров“- Прилеп број 03-200/1 од 24.07.2020 
година. 

 
член 2 

Одлуката да се достави до СОУ „Ѓорче 
Петров“- Прилеп, Градоначалникот, архивата на 
Општина Прилеп. 
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член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

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

 
  Број  09-2043/21                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 24.08.2020 година                  на Совет на Општина Прилеп       
        П р и л е п                                         Еленче Ташкоска 
        

 

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

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

СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2021 ГОДИНА, НА СОУ 

ГИМНАЗИЈА „МИРЧЕ АЦЕВ“-ПРИЛЕП 
 
1.Одлуката за давање согласност на Годишниот 

план за вработување во 2021 година, на СОУ 

Гимназија  “Мирче Ацев”- Прилеп, се објавува 

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08-2045/21  ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.08.2020 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 
алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во 
јавниот сектор ("Службен весник на РМ" 
бр.27/14, 199/14, 27/16,  35/2018, 198/18 и 
143/19) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 
Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот 
на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
ден 24.08.2020 година, донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Годишниот план за 
вработување во 2021 година,  

на СОУ Гимназија  “Мирче Ацев”- Прилеп 
 

                         член 1 
Се дава согласност на Годишниот план 

за вработување во 2021 година, на СОУ 
Гимназија  “Мирче Ацев”- Прилеп. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до СОУ 

Гимназија  “Мирче Ацев”-Прилеп, 
Градоначалникот, архивата на Општина Прилеп. 

 
член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден 
од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 
на Општина Прилеп’’. 
 
 
 Број  09-2043/22                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.08.2020 година                     на Совет на Општина Прилеп       
        П р и л е п                                         Еленче Ташкоска  
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2021 ГОДИНА, НА СОУ 
„РИСТЕ РИСТЕСКИ-РИЧКО“-ПРИЛЕП 

 
 
1.Одлуката за давање согласност на Годишниот 

план за вработување во 2021 година, на СОУ 

„Ристе Ристески Ричко“- Прилеп, се објавува во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08-2045/22  ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.08.2020 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 
алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во 
јавниот сектор ("Службен весник на РМ" 
бр.27/14, 199/14, 27/16,  35/2018, 198/18 и 
143/19) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 
Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот 
на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
ден 24.08.2020 година, донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Годишниот план за 
вработување во 2021 година,  

на СОУ „Ристе Ристески Ричко“- Прилеп 
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член 1 
Се дава согласност на Годишниот план 

за вработување во 2021 година, на СОУ „Ристе 
Ристески Ричко“- Прилеп број 01-280/1 од  
17.08.2020 година. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до СОУ „Ристе 

Ристески Ричко“-Прилеп, Градоначалникот, 
архивата на Општина Прилеп. 

 
член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден 
од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 
на Општина Прилеп’’. 
 
 
 Број  09-2043/23                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.08.2020 година                  на Совет на Општина Прилеп       
        П р и л е п                                     Еленче Ташкоска 
        
 

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

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

СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2021 ГОДИНА, НА СОЕПТУ 

„КУЗМАН ЈОСИФОСКИ-ПИТУ“-ПРИЛЕП 
 

 
1.Одлуката за давање согласност на Годишниот 

план за вработување во 2021 година, на СОЕПТУ 

„Кузман Јосифоски-Питу“-Прилеп, се објавува во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08-2045/23  ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.08.2020 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 
алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во 
јавниот сектор ("Службен весник на РМ" 
бр.27/14, 199/14, 27/16,  35/2018, 198/18 и 
143/19) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 
Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот 
на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
ден 24.08.2020 година, донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Годишниот план за 
вработување во 2021 година,  

на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу“-Прилеп 
 
 

член 1 
Се дава согласност на Годишниот план 

за вработување во 2021 година, на СОЕПТУ 
„Кузман Јосифоски-Питу“-Прилеп број. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до СОЕПТУ 

„Кузман Јосифоски-Питу“-Прилеп, 
Градоначалникот, архивата на Општина Прилеп. 

 
член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден 
од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 
на Општина Прилеп’’. 
 
 
Број  09-2043/24                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.08.2020 година                         на Совет на Општина Прилеп       
      П р и л е п                                           Еленче Ташкоска 

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

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

СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2021 ГОДИНА, НА ЈОУДГ 

„НАША ИДНИНА“- ПРИЛЕП 
 
 
1.Одлуката за давање согласност на Годишниот 

план за вработување во 2021 година, на ЈОУДГ 

„Наша иднина” – Прилеп, се објавува во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08-2045/24  ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.08.2020 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 
алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во 
јавниот сектор ("Службен весник на РМ" 
бр.27/14, 199/14, 27/16,  35/2018, 198/18 и 
143/19) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 
Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот 
на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
ден 24.08.2020 година, донесе: 

 
О Д Л У К А 

за давање согласност на Годишниот план за 
вработување во 2021 година, на ЈОУДГ „Наша 

иднина” – Прилеп 
 

член 1 
    Се дава согласност на Годишниот план 
за вработување во 2021 година, на ЈОУДГ „Наша 
иднина” – Прилеп број 01-123/1 од 06.08.2020 
година. 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈОУДГ ,,Наша 

иднина’’-Прилеп, Градоначалникот и архивата 
на Општина Прилеп. 
 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

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

 
 
   Број  09-2043/25                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
  24.08.2020 година                    на Совет на Општина Прилеп       
         П р и л е п                                        Еленче Ташкоска 

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

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

СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2021 ГОДИНА, НА ЈКП 

„ПАЗАРИ“- ПРИЛЕП 
 

1.Одлуката за давање согласност на Годишниот 

план за вработување во 2021 година,на ЈКП 

,,Пазари’’-Прилеп, се објавува во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 

Број 08-2045/25  ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.08.2020 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 
алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во 
јавниот сектор ("Службен весник на РМ" 
бр.27/14, 199/14, 27/16,  35/2018, 198/18 и 
143/19) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 
Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот 
на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
ден 24.08.2020 година, донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Годишниот план за 
вработување во 2021 година,  

на ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп 
 

член 1 
Се дава согласност на Годишниот план 

за вработување во 2021 година, на ЈКП 
,,Пазари’’-Прилеп број 01-104/1 од 07.08.2020 
година. 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈКП 

,,Пазари’’-Прилеп, Градоначалникот, архивата 
на Општина Прилеп. 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

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

 
  Број  09-2043/26                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 24.08.2020 година                     на Совет на Општина Прилеп       
        П р и л е п                                         Еленче Ташкоска 

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

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

СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП „ПАЗАРИ“-

ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2020 ДО 
30.06.2020 ГОДИНА 
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1.Одлуката за давање согласност на 

тримесечниот извештај за финансиското 

работење на ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп за период 

од 01.04.2020 до 30.06.2020 година, се објавува 

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 

Број 08-2045/26  ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.08.2020 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 
7 од Законот за јавни претпријатија (“Службен 
весник на РМ” бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 
119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 
64/18) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Службен гласник на 
Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005и 
11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
седницата одржана на 24.08.2020 година, 
донесе:  

 
О Д Л У К А 

за давање согласност на тримесечниот извештај 
за финансиското работење на ЈКП ,,Пазари’’-

Прилеп за период од 01.04.2020 до 30.06.2020 
година 

 
член 1 

 Се дава согласност на тримесечниот 
извештај за финансиското работење на ЈКП 
,,Пазари’’-Прилеп за период од 01.04.2020 до 
31.06.2020 година, бр.01-98/1 од 07.08.2020 
година. 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈКП 

,,Пазари’’-Прилеп, Градоначалникот и архивата 
на Општина Прилеп. 

 
член 3 

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

                            
  Број  09-2043/27                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 24.08.2020 година                     на Совет на Општина Прилеп       
        П р и л е п                                         Еленче Ташкоска 

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

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

СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП 

„КОМУНАЛЕЦ“-ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 
01.04.2020 ДО 30.06.2020 ГОДИНА 

 
1.Одлуката за давање согласност на 

тримесечниот извештај за финансиското 

работење на ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп за 

период од 01.04.2020 до 30.06.2020 година, се 

објавува во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 
 

Број 08-2045/27  ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.08.2020 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 
 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 
7 од Законот за јавни претпријатија (“Службен 
весник на РМ” бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 
119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 
64/18) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Службен гласник на 
Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005и 
11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
седницата одржана на 24.08.2020 година, 
донесе:  
 

О Д Л У К А 
за давање согласност на тримесечниот извештај 

за финансиското работење на ЈКП 
,,Комуналец’’-Прилеп за период од 01.04.2020 

до 30.06.2020 година 
 

член 1 
 Се дава согласност на тримесечниот 
извештај за финансиското работење на ЈКП 
,,Комуналец’’-Прилеп за период од 01.04.2020 
до 31.06.2020 година број 03-1418/1 од 
17.07.2020 година. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈКП 

,,Комуналец’’-Прилеп, Градоначалникот и 
архивата на Општина Прилеп. 

 
член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден 
од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 
на Општина Прилеп’’. 
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   Број  09-2043/28                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 24.08.2020 година                     на Совет на Општина Прилеп       
        П р и л е п                                         Еленче Ташкоска 
     

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

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

СОГЛАСНОСТ НА КОНСОЛИДИРАНАТА СМЕТКА 
ЗА 2019 ГОДИНА ОД ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ И 

ДООЕЛ „ТЕРМИНАЛ –КОМУНАЛЕЦ“-ПРИЛЕП 
 
 
1.Одлуката за давање согласност на 

Консолидираната сметка за 2019 година од ЈКП 

,,Комуналец’’ и ДООЕЛ ,,Терминал-Комуналец’’-

Прилеп, се објавува во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
Број 08-2045/28  ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.08.2020 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 

 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 
7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен 
весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 
119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16) 
и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на 
Општина Прилеп ("Службен гласник на 
Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 
11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
седницата одржана на  24.08.2020 година, 
донесе:  

 
О Д Л У К А 

за давање согласност на Консолидираната 
сметка за 2019 година од  

ЈКП,,Комуналец’’ и ДООЕЛ ,,Терминал-
Комуналец’’-Прилеп  

 
член 1 

 Се дава согласност на Консолидираната 
сметка за 2019 година од ЈКП ,,Комуналец’’ и 
ДООЕЛ ,,Терминал-Комуналец’’-Прилеп. 
 
 
 

член 2 
Одлуката да се достави до JКП 

,,Комуналец’’- Прилеп и ДООЕЛ ,,Терминал-
Комуналец’’-Прилеп, Градоначалникот и 
архивата на Општина Прилеп. 
 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 
на Општина Прилеп’’. 
 
  Број  09-2043/29                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 24.08.2020 година                     на Совет на Општина Прилеп       
        П р и л е п                                         Еленче Ташкоска 
 
                         

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

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

СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ, 
НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ И 

РАСПОЛАГАЊЕ СО СТВАРИТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ 
НА ЈКП„КОМУНАЛЕЦ“-ПРИЛЕП, ДАВАЊЕ И 

ПРИМАЊЕ ПОДАРОЦИ И ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА 
НЕДВИЖНИТЕ СТВАРИ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 

ЈКП„КОМУНАЛЕЦ“-ПРИЛЕП 
 
1.Одлуката за давање согласност на 

Правилникот за условите, начинот и постапката 

за користење и располагање со стварите во 

соптвеност на ЈКП „Комуналец“-Прилеп, давање 

и примање подароци и за евиденција на 

недвижните ствари во сопственост на ЈКП 

„Комуналец“- Прилеп, се објавува во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08-2045/29  ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.08.2020 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002), а в.в со Законот за 
користење и располагање со ствари во државна 
сопственост  и во  општинска сопственост 
("Слижбен весник на РМ" бр. 78/2015; 
106/2015; 153/2015; 190/2016; 21/2018; 
101/2019; 275/2019) и член 26 став 1 точка 46 од 
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Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник 
на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005и 
11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
седницата одржана на 24.08.2020 година, 
донесе:  
                                
                                   О Д Л У К А 

        за давање согласност на Правилникот             
за условите, начинот и постапката за   

користење и располагање со стварите во 
соптвеност на ЈКП „Комуналец“- Прилеп, 

давање и примање подароци и за евиденција 
на недвижните ствари во сопственост на ЈКП 

„Комуналец“- Прилеп 
 

член 1 
 Се дава согласност на Правилникот за 
условите, начинот и постапката за користење и 
располагање со стварите во соптвеност на ЈКП 
„Комуналец“- Прилеп, давање и примање 
подароци и за евиденција на недвижните 
ствари во сопственост на ЈКП „Комуналец“- 
Прилеп број 02-1271/1 од 22.06.2020 година. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈКП 

,,Комуналец’’-Прилеп, Градоначалникот и 
архивата на Општина Прилеп. 

 
член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден 
од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 
на Општина Прилеп’’. 
 
  Број 09-2043/30                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 24.08.2020 година                     на Совет на Општина Прилеп       
        П р и л е п                                         Еленче Ташкоска 

 
                  

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 

ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈОУ ДОМ ЗА 
СТАРИ ЛИЦА „КИРО-КРСТЕСКИ-ПЛАТНИК“-

ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020 ДО 
31.03.2020 ГОДИНА 

 
 

1.Одлуката за давање согласност на 

тримесечниот извештај за финансиското 

работење на ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро 

Крстески-Платник’’-Прилеп за период од 

01.04.2020 до 30.06.2020 година, се објавува во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08-2045/30  ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.08.2020 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 

 

 
     Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), а во врска со член 
222 од Законот за социјална заштита ("Службен 
весник на РМ" бр. 79/0, 36/11, 51/11, 166/12, 
15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 
116/14, 33/15, 72/15, 104/15 и 150/15) и член 26 
став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина 
Прилеп на седницата, одржана на 24.08.2020 
година,  донесе: 
 

ОДЛУКА 
за давање согласност на тримесечниот извештај 
за финансиското работење на ЈОУ Дом за стари 

лица ,,Киро Крстески-Платник’’-Прилеп за 
период од 01.01.2020 до 31.03.2020 година 

 
 

член 1 
Се дава согласност на  тримесечниот извештај 
за финансиското работење на ЈОУ Дом за стари 
лица ,,Киро Крстески-Платник’’-Прилеп за 
период од 01.01.2020 до 31.03.2020 година. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈОУ Дом за 

стари лица ,,Киро Крстески-Платник’’ Прилеп, 
Градоначалникот и архивата на Општина 
Прилеп. 

 
член 3 

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

 
            
  Број  09-2043/31                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 24.08.2020 година                     на Совет на Општина Прилеп       
        П р и л е п                                         Еленче Ташкоска 
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 Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник 
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 
 

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

СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈОУ ДОМ ЗА 
СТАРИ ЛИЦА „КИРО-КРСТЕСКИ-ПЛАТНИК“-

ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2020 ДО 
30.06.2020 ГОДИНА 

 
1.Одлуката за давање согласност на 

тримесечниот извештај за финансиското 

работење на ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро 

Крстески-Платник’’-Прилеп за период од 

01.01.2020 до 31.03.2020 година, се објавува во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08-2045/31  ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.08.2020 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 

 

 
     Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), а во врска со член 
222 од Законот за социјална заштита ("Службен 
весник на РМ" бр. 79/0, 36/11, 51/11, 166/12, 
15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 
116/14, 33/15, 72/15, 104/15 и 150/15) и член 26 
став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина 
Прилеп на седницата, одржана на 24.08.2020 
година,  донесе: 
 

ОДЛУКА 
за давање согласност на тримесечниот извештај 

за финансиското работење на  
ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро Крстески-

Платник’’-Прилеп за период од 01.04.2020 до 
30.06.2020 година 

 
член 1 

              Се дава согласност на  тримесечниот 
извештај за финансиското работење на ЈОУ Дом 
за стари лица ,,Киро Крстески-Платник’’-Прилеп 
за период од 01.04.2020 до 30.06.2020 година. 
 

 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈОУ Дом за 

стари лица ,,Киро Крстески-Платник’’ Прилеп, 
Градоначалникот и архивата на Општина 
Прилеп. 
 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

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

 
  Број  09-2043/32                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 24.08.2020 година                     на Совет на Општина Прилеп       
        П р и л е п                                         Еленче Ташкоска 

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

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

СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП „ВОДОВОД 

И КАНАЛИЗАЦИЈА“-ПРИЛЕП  ЗА ПЕРИОД ОД 
01.04.2020 ДО 30.06.2020 ГОДИНА 

 
 

1.Одлуката за давање согласност на 

тримесечниот извештај за финансиското 

работење ЈКП ,,Водовод и канализација ’’-

Прилеп за период од 01.04.2020 година до 

30.06.2020 година, се објавува во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08-2045/32  ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.08.2020 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 

 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 
7 од Законот за јавни претпријатија (“Службен 
весник на РМ” бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 
119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 
64/18) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Службен гласник на 
Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005и 
11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
седницата одржана на 24.08.2020 година, 
донесе:  
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                                 О Д Л У К А 
за давање согласност на тримесечниот извештај 

за финансиското работење ЈКП ,,Водовод и 
канализација ’’-Прилеп за период од 01.04.2020 

година до 30.06.2020 година 
 

 
член 1 

 Се дава согласност на тримесечниот 
извештај за финансиското работење на ЈКП 
,,Водовод и канализација’’-Прилеп за период од 
01.04.2020 година до 30.06.2020 година.  
 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈКП 

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

 
член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден 
од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 
на Општина Прилеп’’. 
 
 Број  09-2043/33                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.08.2020 година                   на Совет на Општина Прилеп       
       П р и л е п                                          Еленче Ташкоска 
        
 

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

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

СОГЛАСНОСТ ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ЦЕНА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ 

ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈКП „ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА“ –ПРИЛЕП, ЗА РЕГУЛИРАН 

ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА, БРОЈ 02-237/2 ОД 
23.06.2020 ГОДИНА НА ЈКП „ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА“-ПРИЛЕП 
 

 
1.Одлуката за давање согласност на Одлуката за 

утврдување на цена за снабдување со вода за 

пиење или водоснабдување на ЈКП ,,Водовод и 

канализација ’’-Прилеп, за регулиран период 

2021-2023 година, бр.02-237/2  од 23.06.2020 

година на ЈКП ,,Водовод и канализација ’’-

Прилеп, се објавува во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
Број 08-2045/33  ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.08.2020 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 

 
Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 5/2002) а 
во врска со член 24 став 1 алинеа 11 од Законот 
за утврдување на цени на водни услуги  
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.07-2016) и член 26 став 1 точка 46 од 
Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 
на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 
11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на 24.08.2020 година, 
донесе: 
 

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

утврдување на цена за снабдување со вода за 
пиење или водоснабдување на  ,,Водовод и 

канализација ’’-Прилеп, за регулиран период 
2021-2023 година, бр.02-237/2  од 23.06.2020 

година на ЈКП ,,Водовод и канализација ’’-
Прилеп 

 
член 1 

Се дава согласност на Одлуката за 
утврдување на цена за снабдување со вода за 
пиење или водоснабдување на  ,,Водовод и 
канализација ’’-Прилеп, за регулиран период 
2021-2023 година, бр.02-237/2 од 23.06.2020 
година на ЈКП ,,Водовод и канализација ’’-
Прилеп. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈКП ,,Водовод 

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

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

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

 
  Број 09-2043/34                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 24.08.2020 година                  на Совет на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                       Еленче Ташкоска 
     
 

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



Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 24.08.2020 

23 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

СОГЛАСНОСТ ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ЦЕНА ЗА СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА 

УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈКП „ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА“ –ПРИЛЕП, ЗА РЕГУЛИРАН 

ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА, БРОЈ 02-237/2-1 
ОД 23.06.2020 ГОДИНА НА ЈКП „ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА“-ПРИЛЕП 
 
 
1.Одлуката за давање согласност на Одлуката за 

утврдување на цена за собирање и одведување 

на урбани отпадни води на ЈКП ,,Водовод и 

канализација ’’-Прилеп, за регулиран период 

2021-2023 година, бр.02-237/2-1 од 23.06.2020 

година на ЈКП ,,Водовод и канализација ’’-

Прилеп, се објавува во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08-2045/34  ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.08.2020 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 
 

 
Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 5/2002) а 
во врска со член 24 став 1 алинеа 11 од Законот 
за утврдување на цени на водни услуги  
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.07-2016) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп ("Службен гласник на 
Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 
11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на 24.08.2020 година,  
донесе: 
 

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

утврдување на цена за собирање и одведување 
на урбани отпадни води на ЈКП ,,Водовод и 

канализација ’’-Прилеп, за регулиран период 
2021-2023 година, бр.02-237/2-1 од 23.06.2020 

година на ЈКП ,,Водовод и канализација ’’-
Прилеп 

 
член 1 

Се дава согласност на Одлуката за 
утврдување на цена за собирање и одведување 
на урбани отпадни води на ЈКП ,,Водовод и 
канализација ’’-Прилеп, за регулиран период 
2021-2023 година, бр.02-237/2-1 од 23.06.2020 
година на ЈКП ,,Водовод и канализација ’’-
Прилеп. 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈКП ,,Водовод 

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

 
член 3 

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

 
   Број 09-2043/35                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   24.08.2020 година                  на Совет на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                         Еленче Ташкоска 
 
     

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

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

СОГЛАСНОСТ ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ЦЕНА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ 

НА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ –
ПРИЛЕП, ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2021-2023 

ГОДИНА, БРОЈ 02-237/2-2 ОД 23.06.2020 
ГОДИНА НА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“-

ПРИЛЕП 
 

1.Одлуката за давање согласност на Одлуката за 

утврдување на цена за прочистување на 

отпадни води на ЈКП ,,Водовод и канализација ’’-

Прилеп, за регулиран период 2021-2023 година, 

бр.02-237/2-2 од 23.06.2020 година на ЈКП 

,,Водовод и канализација ’’-Прилеп, се објавува 

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08-2045/35  ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.08.2020 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 

Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 5/2002) а 
во врска со член 24 став 1 алинеа 11 од Законот 
за утврдување на цени на водни услуги  
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.07-2016) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп ("Службен гласник на 
Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 
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11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на 24.08.2020 година  
донесе: 
 
                                   О Д Л У К А  

за давање согласност на Одлуката за 
утврдување на цена за прочистување на 

отпадни води на ЈКП ,,Водовод и 
канализација ’’-Прилеп, за регулиран период 

2021-2023 година, бр.02-237/2-2 од 
23.06.2020 година на ЈКП ,,Водовод и 

канализација ’’-Прилеп 
 

 
член 1 

Се дава согласност на Одлуката за 
утврдување на цена за прочистување на 
отпадни води на ЈКП ,,Водовод и канализација 
’’-Прилеп, за регулиран период 2021-2023 
година, бр.02-237/2-2 од 23.06.2020 година на 
ЈКП ,,Водовод и канализација ’’-Прилеп. 

 
член 2 

Одлуката да се достави до ЈКП ,,Водовод 
и канализација’’-Прилеп, Градоначалникот и 
архивата на Општина Прилеп. 

 
член 3 

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

   Број 09-2043/36                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
  24.08.2020 година                  на Совет на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                       Еленче Ташкоска 

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

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

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА 
ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО 

ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2020 
ГОДИНА 

 

1.Програмата за дополнување на програмата за 

работа во областа на располагањето со 

градежно земјиште сопственост на Република 

Северна Македонија на подрачјето на Општина 

Прилеп за 2020 година, се објавува во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08-2045/36  ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.08.2020 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 

Врз основа на член 99 од Законот за 
градежно земјиште (Сл.весник на РМ број 
15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16,  
190/16 и 275/19 ), член 36, став 1, точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Сл.весник 
на РМ,, 5/02) и член 26 став 1 точка 8 од 
Статутот на општина Прилеп (,,Сл.гласник на 
општина Прилеп,,бр. 6/03,4/05 и 10/08), Советот 
на општина Прилеп, Советот на Општина 
Прилеп на седница одржана на ден 24.08.2020 
година донесе: 

 

ПРОГРАМА 

 ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО 

ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2020 

ГОДИНА 

 

член 1 
 

Се врши дополнување во програмата за 
работа во областа на располагањето со 
градежното земјиште сопственост на Република 
Македонија на подрачјето на Општина Прилеп 
за 2020 година и тоа во деловите  Предмет на 
отуѓување на градежно земјиште со јавно 
наддавање,  Основи за изработка на 
Програматa, како и во табеларниот приказ 
во делот на преодни и завршни одредби. 
Дополнувањето во деловите  Предмет на 
отуѓување на градежно земјиште со јавно 
наддавање,  Основи за изработка на 
Програматa се врши на начин  што  се 
дополнува со   точка 5  која гласи:  „ 5.ДУП за 
четврт 7 блок 7.1 со одлука бр.09-4376/11 од 
26.12.2019 год.“ 

Дополнувањето во табелата се врши 
така што истата се дополнува со нови 4 (четири) 
градежни парцели како дел од ДУП за четврт 7 
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блок 7.1 со одлука бр.09-4376/11 од 26.12.2019 год., а истото е прикажано подолу. 
 

 
                                                                     

член 2 
 
 Оваа измена е составен дел од 
програмата. Другиот дел од програмата 
останува ист. 
     
                        член 3 
 

Оваа одлука влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавување во Службен 

гласник. 

 
Број 09-2043/37                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.08.2020 година                     на Советот на Општина Прилеп                       
П р и л е п                                            Еленче Ташкоска 

 

 

 

 

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

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

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА 
ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2020 

ГОДИНА  
 
1.Програмата за измена и дополнување на 

Програмата за изработка на  урбанистички 

планови на територијата  на  Општина Прилеп  

за 2020 година, се објавува во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 
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ДУП за четврт 7 блок 7.1 со одлука бр.09-4376/11 од 26.12.2019 год 

7.1.93  202 

А1-

домување 

во 

станбени 

куќи  

Б1-мали и 

комерцијални 

деловни 

намени 

24149/1 и 

24091/1 
118 474 58.57% 2,34 10,2 П+2+Пк 732,7 148.005,4 

7.1.94 235 

А1-

домување 

во 

станбени 

куќи  

Б1-мали и 

комерцијални 

деловни 

намени 

24149/1 и 

24091/1 
160 640 68.05% 2.72 10,2 П+2+Пк 732,7 172.184,5 

7.1.95 230 

А1-

домување 

во 

станбени 

куќи  

Б1-мали и 

комерцијални 

деловни 

намени 

24149/1 и 

24091/1 
156 622 67.57% 2,70 10.2 П+2+Пк 732,7 168.521,00 

7.1.96 207 

А1-

домување 

во 

станбени 

куќи  

Б1-мали и 

комерцијални 

деловни 

намени 

24149/1 и 

24091/1 
129 516 62.24% 2.49 10.2 П+2+Пк 732,7 151.668.9 
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Број 08-2045/37  ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.08.2020 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 
 

 
Врз основа на член 20, од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање (Службен  
весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16,163/16,64/18 И 168/18), член 40 од 
Законот за урбанистичко планирање (Службен 
весник на РСМ бр. 32/20), член 22, став 1, точка 
1 и член 36 од Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на РМ бр. 5/02) и член 26 од 
Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник 
на Општина Прилеп бр. 4/05 и 10/08), Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на ден 
24.08.2020 година, донесе: 
 

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

изработка на  урбанистички планови на 
територијата  на  Општина Прилеп  за 2020 

година 
 
1. Вовед 
Годишната програма за изработка на 
урбанистичките планови на Општина Прилеп за 
2020 година која што опфаќа изработка и 
донесување на урбанистички планови, 
урбанистичко-планска документација и 
урбанистичко-проектна документација, 
претставува основа за уредување и опремување 
на градежното земјиште. 
Планирањето исто така е и основа за создавање 
на единствена реална функционална целина 

преку кое ќе се овозможи отворање на нови 
локации за : 
 

 А Домување во станбени куќи и 
станбени згради 

 Б Комерцијални и деловни намени 

 В Јавни институции 

 Г Производство, дистрибуција и 
сервиси 

 Д Зеленило и рекреација 

 Е Инфраструктура 
 

Планирањето се овозможува преку: 
 

 Изработка на нов ГУП или измена и 
дополнување на постоечкиот 

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

 Урбанистички планови за село 

 Урбанистички планови вон населено 
место 

 Локални урбанистички плански 
документации 

 Архитектонско урбанистички проекти 

 Проекти за инфраструктура 

 Урбанистички проект  
 
2. Планирани активности 
Урбанистичко планирање 
I. Регулациски планови 
II. Детални урбанистички планови  
III. Урбанистички планови за село 
IV. Урбанистичко планска и проектна 
документација 
 
 

 
IV. УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА И ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
ПРОЕКТИ ЗА ИФРАСТРУКТУРА  
После точката 22 се додава една (1) нова точка и тоа точка 23 

23 

Проект за инфраструктура за изградба на линиски инфраструктурен објект - 
подземен електричен 20 kV кабел од постоечки челичен решеткаст поцинкуван 
столб на среднонапонски 10 kV ДВ Славеј до новопланираната трафостаница СТС 
10(20)/0.4kV,50Hz, 630kVA ,,ДПТУ ГОЛД ЛАНД” Големо Коњари 1, КО Големо 
Коњари 1, општина Прилеп 

Финансирано 
од 

правни/физички 
лица 

 
После подточката Проекти за инфраструктура се додава нова подточка УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ 
(согласно Законот за урбанистичко планирање, Службен весник на РСМ бр. 32/20) 
 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ: 
Се додаваат 2 (две) нови точи и тоа: точка 1 и точка 2 

01 Урбанистички проект за инфраструктура (за улица „Трајко Николоски“) 
Финансирано 
од Општина 

Прилеп 

02 Урбанистички проект за инфраструктура (за улица „Орде Чопела“) Финансирано 
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од Општина 
Прилеп 

 
3. Финансирање  

За финансирање на Урбанистичките 
планови за село, наведени во Програмата за 
изработка на урбанистички планови на 
територијата на Општина Прилеп за 2020 
година, се обезбедени средства од Програмата 
за финансиска поддршка на руралниот развој 
преку Агенцијата за финансиска поддршка на 
земјоделството и руралниот развој , во 
согласност со законот. 

 
За финансирање на останатите 

урбанистичките планови од програмата ќе се 
обезбедат средства од Буџетот на Општина 
Прилеп за 2020 година и од страна на 
заинтересирани правни и физички лица чиишто 
програмски барања и подрачја на интерес се 
прифатливи за општината. 

 

4. Завршни одредби 
Во текот на годината во зависност од 

потребите , програмата може да претрпи 
измени и дополнувања. 

Врз основа на годишната програма за 
изработка на  урбанистичките планови, 
Општината како нарачател на планот склучува 
договор за изработка на планови согласно 
Законот, со правни лица кои имаат овластување 
и лиценци за изработка на урбанистичките 
планови. 

   Оваа програма влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
,,Службен гласник на Општина Прилеп,,. 
 
 Број09-2043/38                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.08.2020 година                     на Советот на Општина Прилеп                                           
ПРИЛЕП                                              Еленче Ташкоска 

 

 

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

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА 

ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА 
ЗИМСКАТА СЛУЖБА НА ПОДРАЧЈЕТО ОД 

ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА СЕЗОНАТА 2020/2021  
 

 
1. Оперативната Програма за 

организирање и функционирање на 

зимската служба на подрачјето од 

Општина Прилеп, за сезоната 

2020/2021, се објавува во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08-2045/38  ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.08.2020 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 

 
 

Врз основа на чл.36 став 1 
точка 1 од Законот за локалната самоуправа 
(,,Сл.весник на РМ,,бр.5/2002) и член 26 ,став 1, 
точка 1 од Статутот на општина Прилеп  
(,,Сл.гласник на општина 
Прилеп,,бр.6/2003),Советот на општина Прилеп 
на седницата,одржана на 24.08.2020 година, 
донесе: 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

за организирање и функционирање на 
зимската служба на подрачјето од 

Општина Прилеп, за сезоната 2020/2021 
 
 
1.Цел на Програмата; 
2.Обем,динамика и ниво на одржувањето; 
3.Организациска поставеност на зимската 
служба и обврски на учесниците: 
 3.1.Претпријатие на кое ќе му биде 
доверена работата; 
 3.2.Советот на општината Прилеп; 
 3.3.Надзорен орган; 
 3.4.Општински центар за справување со 
кризи; 
 3.5.Други учесници; 
 3.6.Организации,заедници и граѓани;  
4.Прилози: 
 4.1.Преглед на приоритетното чистење 
и посипување на сообраќајниците во градот; 
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 4.2.Список на одговорните лица од 
претпријатието на кои ќе му биде отстапена 
работата, со Одлука на Управниот Одбор; 
 4.3.Карта-ситуација за приоритетот на 
расчистувањето на сообраќајниците: 

-сообраќајници од прв и втор 
приоритет; 

-критични(црни) точки; 
-должините на коловозните површини 

за ослободување се дадени во прегледот за 
приоритетно чистење и расчистување на 
сообраќајниците (дел 4.1.1 и 4.1.2.) и 
изнесуваат 42.700,00м.од 1 приоритет ; 17.450 
м. од 2 приоритет и.(дел 5) 80700м. општински 
патишта на кои ќе се интервенира по потреба и 
барање на нарачателот. 

 
ВОВЕД 
 
 Одржувањето на коловозните 
површини и нивното оспособување за прием на 
сообраќајот во зимските услови претставува 
значајна потреба на граѓаните и 
стопанството,бидејќи се можни нарушувања и 
прекини на нормално одвивање на сообраќајот 
во градот.Особено се неповолни 
изненадувањата од временските непогоди 
посебно при несоодветно извршена подготовка 
на надлежните органи. 
 Оваа Програма тргнува,пред се,од 
претпоставката за обезбедување на одговорен 
однос на сите во Општината,особено на тој 
начин би имале поприфатливи услови за 
сообраќајот и би овозможиле рационално и 
економично извршување на Програмата. Уште 
позначајно е што ќе се создадат потребните 
услови за нормално одвивање на стопанските и 
други дејности. 
 
 
 
1.Цел на Програмата 

Програмата има цел да предвиди 
услови за ефикасно организирање и 
функционирање на зимската служба на 
подрачјето на општината Прилеп преку: 

-одредување обемот на работата и 
нивото на чистењето на снегот и голомразиците 
од коловозните површини; 

-дефинирање на работите и  
задолженијата на учесниците во  реализацијата 
на оваа Програма; 

-дефинирање на обврските на сите 
учесници во реализација на Програмата. 
2.Обем,динамика и ниво на одржување 
 
 2.1.Обем на одржување 

 
 Тргнувајќи од основната цел на 
Програмата, физичкиот обем на работите е 
утврден  согласно приоритетот за оспособување 
на коловозите за функционирање на 
сообраќајот и тоа: 
 -сообраќајниците по соодветен 
приоритет, по кој се одвива сообраќајот, 
виталните сообраќајници и пристапи(од 
сообраќајниците до објектот) до објектите чие 
фуникционирање е од витално значење за 
градот. 
 
 2.2.Ниво и динамика на одржувањето 
 
 Расчистувањето на коловозните 
површини се врши по следниот приоритет: 
 
 -сообраќајници  од 1 приоритет по кој 
се одвива сообраќајот со критични точки и 
пристап кон објекти кои се од витално значење 
за градот и други сообраќајници означени во 
прегледот. 
 
 -сообраќајници од 2 приоритет. 
            -интервенции по потреба. 
 Отстранувањето на подмразнатиците 
во услови кога нема врнежи(падавини) се врши 
по приоритетот на критичните точки и 
сообраќајниците по кои се одвива сообраќајот. 
  
            Дежурството во зимскиот период се 
извршува со два камиони со плуг за чистење на 
снег и посипувач во текот на целата зимска 
сезона 2020/2021 год. на две дефинирани 
локации од страна на изведувачот. 
  
 Одговорните работници на дежурство 
вршат потребни контакти со сите субјекти, ја 
спроведуваат Програмата и даваат потребни 
информации на надлежните субјекти и граѓани. 
 
 Дежурството го изведуваат 
работниците на претпријатието на кое ќе му 
бидат доверени работите, со својата 
ангажирана маханизација, работната сила и тоа 
според приоритетноста одредена со оваа 
Програма. 
 
 Сообраќајниците од прв приоритет ќе 
бидат оспособени за функционирање на 
сообраќајот во зимски услови најдоцна до 06,30 
часот поради доаѓањето на работните места на 
луѓето и учениците или за најмногу од 5(пет) 
часа по престанокот на врнежите од снег. 
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 Останатите сообраќајници од 2 
приоритет ќе се оспособуваат за 12-24 часа по 
оспособувањето на сообраќајниците од 1 
приоритет. 
  
 Доколку е потребно да се вклучи и 
друга механизација, тоа го врши претпријатието 

на кое му е доверена работата, по претходна 
согласност од надзорниот орган, а по налог на 
нарачателот. 
 Претпријатието на кое му е доверена 
работата треба да располага минимум со 
следната механизацијата, опрема, материјали и 
работна сила. 

 

Назив на работи парчиња 

Камион со плуг (нож) за чистење на снегот и соларка за абразивен материјал (со дупли 
пренос) 

2 

Камион со плуг (нож) за чистење на снегот и посипувач 3 

Грејдер 1 

Утоварувач со предна корпа 1 

Утоварувач со предна корпа и нож за чистење на снег 1 

Булдожер-гасеничар со нож 1 

Трактор со нож за чистење на снег 1 

Мини багер (кршечки) со предна утоварена корпа и нож за чистење снег 1 

 
3.Организациска поставеност на зимската 
служба и обврска на учесниците 
 
 На подрачјето на општина Прилеп, 
зимската служба ја организира Единицата на 
локална самоуправа-Прилеп, како носител на 
сите работи и активности кои се однесуваат на 
целокупното функционирање на зимската 
служба. 
 
 Преку својот надзорен орган ја следи 
реализацијата на Програмата и издава налози 
за работата. 
 
 Согласно Законот за јавни набавки се 
одредува претпријатие кое ќе ја спроведува 
Оперативната Програма и остварува соработка 
со сите други субјекти во Општината задолжени 
за спроведување на Програмата за зимска 
служба. 
 
 Функционирањето на зимската служба 
се остварува со следната организациска 
поставеност: 
 
 3.1.Претпријатие на кое ќе му бидат 
отстапени работите 
 
 Претпријатието на кое ќе му бидат 
отстапени работите, формира тело за 
организирање и раководење на Зимската 
служба.Телото ја следи реализацијата на оваа 
Програма, работата на пунктот и заедно со 
Стручната служба одлучува за преземање 
потребни активности предизвикани од 
времените неприлики. 
 

 Претпријатието ги има следните 
задолженија: 
 -организира непрекинато дежурство со 
два камиони со плуг за чистење на снег и 
посипувач со шофер и минимум еден работник 
по камион во текот на целата зимска сезона 
2020/2021 год на две дефинирани локации на 
територијата на Општина Прилеп од страна на 
изведувачот. 
            - осанатата механизација изведувачот ја 
ангажира по налог за работа издаден од 
Инвеститорот максимум 24 часа пред најава за 
обилни врнежи од снег. Налогот од 
Инвеститорот во исклучителни услови може да 
биде доставен и порано со цел да се обезбеди 
навремено чистење на градот. 
 -со специјални машини,опрема и 
работна рака врши посипување на индустриска 
сол за отстранување на подмрзнатица од 
коловозните површини; 
 -возилата, машините и другата 
потребна механизација ја доведуваат во 
исправна состојба за дејствување во зимски 
услови и истата во текот на траењето на 
зимската сезона ја чува на плацот на 
претпријатието или определените пунктови 
како би можела при укажана потреба 
навремено да биди ставена во функција.  
 -води целосна документација за 
работата на Зимската служба; 
 -доставува до нарачателот распоред на 
лица за дежурство, со податоци за работната 
рака и механизација; 
 -секојдневно и редовно го информира 
нарачателот за работата на Зимската служба, 
како и надзорниот орган; 
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 -ги прима и секојдневно ги доставува 
до ЦИТ извештаите и прогнозите за 
временските услови, нарачателот и  
Министерството за внатрешни работи; 
 -секојдневно изготвува извештај за 
извршените работи од смената во Зимската 
служба, во соработка со раководителот на 
смената; 
 -врши редовно и тековно одржување 
на возилата и специјалните машини како и на 
другата механизација; 
 -организира редовно дежурство со 
потребна опрема и алат, резерви делови и 
стручен кадар за обезбедување исправноста на 
механизацијата и дејствување на Зимската 
служба; 
 -За сезоната 2020/2021 година се 
обезбедуваат следните материјали: 
 
  -набавка на песок (ризла-2 )-----
------------  2 100 м3 

 

             Поради одредени недостатоци и можни 
несакани дејствија на мермерот и гранитот кои 
можат да предизвикаат одредени штети се 
препорачува да се користи матерјал-доломит 
или друг еквивалентен матерјал чија цврстина 
се движи во следните граници : 
 
             - напрегање на притисок ( 80-120 ) Мпа 
 
 
  -набавка на индустриска сол----
-----------  700 Т  
 

-набавка на средство за 
спречување на појава на мраз 
на патиштата и                       
пешачките зони------------------  
4000 л. 

 
 Употребата на гранулираниот песок и 
индустриската сол во зимските услови при 
температури на мрзнење, ќе биде како 
мешавина 3:1(гранулиран песок и сол), заради 
посипување на нагорни и критични места. 
 
 
 3.2.Советот на општина Прилеп,со 
стручните служби 
 
 -ја усвојува оваа оперативна Програма; 
 -го контролира извршувањето на оваа 
Програма; 
 
 
 

 3.3.Единица на Локална самоуправа 
 
 -ја координира активноста на сите 
задолжени субјекти во извршувањето на 
задачите од Програмата; 
 -преку средствата за јавно 
информирање, информира за работата на 
Зимската служба и обврските на учесниците. 
             - Дава налог за работа на претпријатието 
на кое му се отстапени работите. 
              - Ја следи временската ситуација и 
одлучува за отпочнување ; редуцирање или 
укинување на дежурствата на механизацијата и 
работниците, за што благовремено ( најкасно во 
рок од 24 часа ) го известува претпријатието на 
кое му е отстапена работата. 
 
 3.4.Надзорен орган 
 
 Надзорниот орган го определува 
носителот на работите со решение со кое ги 
определува работните задачи при 
реализацијата на Програмата за организирање 
и функционирање на Зимската служба на 
подрачјето на општина Прилеп за сезоната 
2020/2021година. 
 
 Надзорниот орган ги врши следните 
работи: 
 
 1.Ја следи работата на извршителот на 
работите и за тоа изготвува комплетна техничка 
документација; 
 2.Координира со органите и телата на 
Советот на општина Прилеп, со Центарот за 
справување со кризи, Министерството за 
внатрешни работи и други учесници, 
претпријатија, заедници и граѓани ; 
           3. Врши и други работи и работни задачи 
во врска со реализацијата на Програмата.            
 
 
 3.5.Општинскиот  Центар за 
справување со кризи 
 
 Општинскиот  Центар за справување со 
кризи не е непосредно вклучен во работата на 
Зимската служба, меѓутоа Центарот посредно 
ќе ја  следи работата на Службата преку 
благовремено информирање. 
 Во случај на појава на елементарни 
непогоди од поголеми размери на подрачјето 
на општина Прилеп во зимскиот период, кои не 
ќе можат да се разрешуваат со организациска 
поставеност на Зимската служба, Општинскиот 
Центар прогласува вонредна состојба и 
непосредно раководи со акциите за 
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отстранување на последиците. Во вакви 
случаеви, товарот е на буџетот на Општината 
или од други извори што ќе ги утврдат 
надлежните органи. 
 
 3.6.Други учесници 
 
 3.6.1.Министерството за внатрешни 
работи-сообраќајната  полиција го контролира 
и регулираа сообраќајот во новонастанатите 
состојби на сообраќајниците и патиштата и 
секогаш ќе биде непосредна врска со сите 
задолжени субјекти, ги отстранува паркираните 
возила како би се овозможило чистење на 
сообраќајнците. 
 
 3.6.2.Надлежниот општински орган за 
комунални работи се грижи за спроведување на 
Одлуката за одржување за комунален ред на 
подрачјето на Општината Прилеп, во делот за 
отстранување на снегот и мразот, преку 
инспекциските служби. 
 
 3.6.3.Репбуличкиот 
хидрометеоролошки завод доставува извештаи 
и прогнози ( дневни, тродневни, неделни и 
месечни), за временските услови до: Општината 
Прилеп, Претпријатието на кое му е доверена 
работата, ЦИТ на Прилеп, Стручна служба и 
надзорот. 
 
 3.7.Претпријатија, заедници и граѓани 
  
 3.7.1.ЈКП,,Комуналец,,Прилеп-
РЕ,,Комунална Хигиена,,-ги превзема 
потребните мерки за отстранување на снегот и 
мразот: 
 -Отворање на пешачки премини; 
 -Отворање на пешачки патеки по 
тротоарите и плочниците; 
 -Чистење на снегот од ивиците на 
коловозите за нормално функционирање на 
сливниците; 
 -Целосно чистење на мостовите; 
 -Чистење и празнење на уличните 
корпи; 
 
 3.7.2.Електродистрибуција-Прилеп ги 
презема потребните мерки за чистење на 
снегот од надворешните електроинсталации. 
  
 3.7.3.Автобуска станица Прилеп, 
презема мерки за отстранување на снегот и 
мразот од автобуската станица и незино 
оспособување за користење. 

 
 3.7.4.АД,,Македонски 
телекомуникации,,-Скопје, ги презема 
потребните мерки за чистење на снегот од 
надвозните ТТ уреди,инсталациите и 
телефонските говорници. 
  

3.7.5.Претпријатијата и заедниците чии 
отворени објекти и простории се користат од 
страна на 
граѓаните(пазаришта,гробишта,железнички 
премини, ранжирани станици, бензиски пумпи 
и слични објекти), преземаат брзи и ефикасни 
мерки за отстранување на снегот и 
подмразнатиците од овие објекти и простории. 
 
 3.7.6.Претпријатијата, заедниците и 
граѓаните-сопственици, односно корисници на 
деловни згради и деловни простории (стоковни 
куќи, дуќани, продавници и сл.објекти), 
преземаат мерки за чистење на снегот од 
подмразнатицата пред овие објекти. 
 
 3.7.7.Граѓаните го чистат снегот и 
подмразнатицата од тротоарите, патеките и 
приодите пред своите станбени згради. 
 
 3.7.8.Исто така, граѓаните го чистат 
снегот од крововите и терасите, при што водат 
сметка за безбедноста на минувачите, 
надворешните инсталации и сообраќајот. 
Исчистениот снег се собира пред зградите и 
притоа се обезбедува непречен сообраќај. 
 
 3.7.9.Сечењето, отстранувањето на 
гранки и дрва го врши ЈП ,,Комуналец,, -Прилеп. 
 
 3.7.10.За сите оние кои нема да ги 
извршуваат потребните работи ќе се постапува 
според одлуката за комунален ред. 
 
 4. ПРЕГЛЕД ЗА ПРИОРИТЕТНО 
ЧИСТЕЊЕ И ПОСИПУВАЊЕ 
 НА СООБРАЌАЈНИЦИТЕ-УЛИЦИТЕ 
 
 4.1.Сообраќајниците по кои се одвива 
сообраќајот, витални сообраќајници, критични 
точки и пристапи (од сообраќајниците до 
објектот), до објектите чие функционирање е од 
витално значење за градот. 
 
 4.1.1.УЛИЦИ (1 приоритет) со вкупна 
должина од 42.700 м. 

 

1. ,,Александар Македонски,,-од таблата на влезот од Плетвар, до таблата на 4.500 м. 
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излезот од градот кај ,,Црн Бор,, 

2. ,,11-ти Октомври,,-од ОУ,,Г.Делчев,,(кружен тек)по ,,Јоска Јорданоски,,до 
Бул.,,Гоце Делчев,,. 

   950 м. 

3. ,,Ген.Васко Карангелески,, од Бул.,,Г.Делчев,, до влез во бензиска Касарни     
1800 м. 

4. Бул.,,Г.Делчев,, од СО Прилеп  до Железничка станица  1700 м. 

5. ,,Л.Котески,, од рампата на железнички премин до таблата на излез од 
градот кај Мермерен Комбинат 

1750 м. 

6. ,,Прилепски Бранители,, (стара ,,Ѓ.Петров,,) од Бул.,,Г.Делчев,, до ,,О.Чопела,, 
во Варош. 

1500 м. 

7. ,,О.Чопела,,низ Варош до таблата на излезот од градот 1500 м. 

8. ,,Сотка Ѓорѓиоски,, од Бул.,,Г.Делчев,, по ,,К.Јосифоски,, до ,,А.Македонски,,    
550 м. 

9. ,,Цар Самоил,, од ,,А.Македонски,, до пресекот со А-3  1100 м. 

10. ,,М.Ацев,, од ,,А.Македонски,, до ,,Ѓ.Димитров,,   600 м. 

11. ,,Т.Тарцан,, од ,,М.Ацев,, до ,,11-ти Октомври,,   450 м. 

12. ,,Д.Нареднико,, од  Бул.,,Г.Делчев,, до ,,А.Македонски,,    500 м. 

13. ,,Кеј 9-ти Септември,, од нас.,,Ѓогдере,, (тесниот мост) до 
ул.,,Ал.Македонски,,-крак  

1900 м. 

14. ,,Кеј 1-ви Мај,, од ,,Ј.Јорданоски,, до ,,Димо Наредникот,, 1500 м. 

15. ,,Ј.Јорданоски,, од ,,11-ти Октомври,, до ,,С.Китаноски,,   950 м. 

16. ,,Борка Талески,, од ,,Методија Патчев,, до ,,В.Циривири,, 1300 м. 

17. ,,М.Шаторов Шарло,, од ул.,,Битолска,, до ,,Кеј 1-ви Мај,,   250 м. 

18. ,,Браќа Миладиновци,, од Бул.,,Г.Делчев,, околу нас. ,,Точила,,  до 
нас.,,Точила-2,, 

 
1350 м. 

19. ,,Архиепископ Доситеј,, од ,,М.Козар,, до Бензиска пумпа кај железничка 
станица 

1100 м. 

20. ,,Егејска,, од ,,Прилепски Бранители,,   до Бул.,,Г.Делчев,, 1100 м. 

21. ,,Кузман Јосифоски,, од ,,Егејска,, до Бул.,,Г.Делчев,,   500 м. 

22. ,,Самоилова,, од ,,Браќа Миладиновци,, до ,,Прилепски Бранители,,  
700м. 

23. ,,М.Козар,, од ,,Прилепски Бранители,, по,,К.Мисирков,, до 
,,Ген.В.Карангелески,, 

 
900 м. 

24. ,,Трајко Николоски,, од ,,А.Македонски,, до Бул.,,Г. Делчев,,  
1200м. 

25. Обиколен пат од Бул.,,Г.Делчев,, према Млекара до ул.,,Орде Чопела,,  
2300 м.  

26. ,,Ѓ.Петров,, од ,,Октомвриска,, до ,, А.Македонски,,   250 м. 

27. ,,Борка Утот,, од ,,К.Јосифоски,, до ,,Д.Нареднико,,   250 м. 

28. ,,Октомвриска,, од Кружен тек до ,,5-та Прилепска Бригада,,   
 700 м. 

29. ,,Партизанска,, од ,,Прилепски Бранители,, до ,,Петар Ацев,,  
  450 м. 

30. ,,Петар Ацев,, (стара ,,Београдска,,) од ,,Партизанска,, до ,, Тризла,,  
  200 м. 

31. ,,Тризла,, од ,, Прилепски Бранители,, до Дабничка Река 1350 м. 

32. ,,5-та Прилепска Бригада,, од ,,Октомвриска,, до ,,А.Македонски,,    
  750 м. 

33. ,,11-ти Октомври,, од ,,Тризла,, до ,,М.Козар,,   450 м. 

34. ,,Бидимаш,, од ,,Д.Нареднико,, до рампата на железничка линија   
 700 м. 

35. ,,Х.Карпош,,од спој со ,,Б.Ламески,,по,,Републиканска,, до ,,Кеј 1-ви Мај,,   
 300 м. 

36. ,,Браќа Ламески,, од Бул.,,Г.Делчев,, до ,,Кеј 1-ви Мај,,  350 м. 

37. ,,Бранко Секулоски-Бељата,,(стара,, Кеј 4-ти Јули,,) од ,,Генерал Васко   
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Карангелески,, до ,,Ј.Јорданоски,,  850 м. 

38. ,,Вера Циривири,, од ,,Б.Талески,, до ,,Методија Патчев,,  1050 м. 

39. ,,Февруарски поход,, со ,,Борка Спиркоски,, по ,,Кеј 19-ти Септември,, до 
,,Ј.Јорданоски,, 

 
1100 м. 

40. ,,М.Камен,, од ,,Ѓ.Димитров,,(кружен тек) по ,,3-ти Ноември,, до ,,М.Патчев,,  
  650м. 

41. ,,М.Патчев,, од ,,3-ти Ноември,, по ,,Истарска,, до ,,3-ти Ноември,,  
  350 м. 

42. ,,Ѓ.Димитров,, од кружен тек до ,,Б.Талески,, 1000 м. 

 В  К   У  П  Н  О: 42700 м. 

 
  

4.1.2.УЛИЦИ (2 приоритет) сообраќајници од поголемо значење за населението со вкупна 
должина  17450 м. 
 

1. ,,Мирче Ацев,, од ,,Александар Македонски,, до ,,Кеј 9-ти Септември,,  
  300 м. 

2. ,,Трајко Тарцан,, од ,,М.Ацев,, кај ОУ,,Кочо Рацин,, по ,,Блаже Николоски,, до 
,,Борка Талески,,                                                     

 
  400 м. 

3. ,,Мариовска,, од ,,В.Циривири,, до ,,М.Ацев,,   250 м. 

4. ,,Пенка Котеска,, од ,,Борка Талески,, до ,,3-ти Ноември,,   550 м. 

5. ,,3-ти Ноември,, од ,,Пенка Котеска,, до ,,Круме Беќар,, по ,,Круме Беќар,, до 
,,Ѓ.Димитров,, 

 
  650 м. 

6. ,,Бистра,, и ,,Осоговска,, -Сточно Пазариште 1000 м.  

7. ,,Битолска,, од ,,Цар Самоил,, до ,,Б.Талески,,   400 м. 

8. ,,Ц.Коњарец,, од ,,Битолска,, до ,,Македонска,,   950 м. 

9. ,,Македонска, од ,,Ц.Коњарец,, до ,,Јордан Грабулоски,,(стара ,,Динара,,)   
 300 м. 

10. ,,Блаже Иваноски,, од ,,Цар Самоил,, по ,,Јордан Грабулоски,, до ,,Македонска,,  
  650 м. 

11. ,,Цане Кузманоски,, од Сала ,,Македонија,, до Пивара   700 м. 

12. ,,Андон Слабејко,, од ,,Д.Нареднико,, до  Железничкиот мост   650 м. 

13. ,,Борка Стеваноски,, од ,,А.Слабејко,, до ,,Бидимаш,,   450 м. 

14. ,,Р.Секирчанец,, од Бул.,,Г.Делчев,, до ,,Егејска,,   350 м. 

15. ,,Ладо Лапецот,, од ,,Егејска,, до ,,Браќа Миладиновци,,   500 м. 

16. ,,К.Јосифоски,, од ,,Егејска,, до Интернат   500 м. 

17. ,,К.Волнароски,, од ,,Партизанска,, до ,,Ц.Мавровски,,под Кули   500 м. 

18. ,,Козјак,, од ,,Прилепски Бранители,, до ,,Мукос,,   250 м. 

19. ,,11-ти Октомври,, од ,,Ј.Јорданоски,, до ,,Ген.В Карангелески,,   400 м. 

20. ,,Крушевска,, од ,, Ген.Васко Карангелески,, до ,,Бранко Секулоски-Бељата,,  
  350 м. 

21. ,,Киро К.-Платник,, од ,,Крушевска,,  до ,,Наум Н.Борче,,   300 м. 

22. ,,Наум.Н.Борче,, од ,,Киро К.Платник,, до ,,Бранко Секулоски Бељата,,  
  150 м. 

23. ,,Гемиџиска,, од ,,Јоска Јорданоски,, до ,,Февруарски Поход,,   250 м. 

24. ,,Петар Поп Арсов, од ,,ѓ.Димитров,,по ,,К.Пејчиновиќ,, и,,Нада Циривири,, до 
,,Т.Тарцан,, 

 
  550 м. 

25. ,,Радовишка,, од ,,Октомвриска,, до ,,3-ти Ноември,,   450 м. 

26. ,,Пчиња,, од ,,Радовишка,, до ,,Ј.Х.Џинот,,   300 м. 

27. ,,С.Китаноски,, од ,,Ј.Јорданоски,, до ,,Бл.Спиркоски,,   350 м. 

28. ,,Бл.Спиркоски,, од ,,С.Китаноски,, до ,,Фебр.Поход,,   200 м. 

29. ,,Кеј 19-ти Септември,, од ,,Б.Спиркоски,,до ,,Ген.Васко Карангелески,,  
  350 м. 

30. ,,Д.Антулески,, од,,О.Чопела,, до ,,П.Тошев,,   600 м. 

31. ,,Б.Лопач,, од ,,О.Чопела,, до Ман.,,Св.А.Михаил,,   950 м. 
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32. ,,Г.Димитриоски,, по ,,Г.Јанкулоски,,до Бугарски бараки   350 м. 

33. ,,Љубе Грујоски,, од,,Л.Котески,, до пат за затворот   450 м. 

34. ,,2-ри Август,, од ,,Ѓ.Димитров,, до крај на асфалт   350 м. 

35. ,,П.Брашнаров,, од ,,С.Китаноски,, до ,,Кеј 19-ти Септември,,   450 м. 

36. ,,Д.Груев,, од ,,Мукос,, до ,,Прилепски Бранители,,   150 м. 

37. ,,Велко Јанкулоски,, од ,,Ладо Лапецот,, до ,,Пере Тошев,,   350 м. 

 В  К  У  П  Н  О 17450м  

 
 
 
 5.ПРЕГЛЕД НА ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШТА КОИ ЌЕ 
 СЕ ЧИСТАТ И ПОСИПУВААТ ПО УКАЖАНА ПОТРЕБА  
 И БАРАЊЕ НА НАРАЧАТЕЛОТ 
 

  1. Општински пат Л6001955 02 ( врска со А3 -  нм. Лопатица ) 15500м 

  2. Општински пат Л6001955 01 ( врска со А3 - нм.Чепигово )   5000м 

  3. Општински пат Л6001955 05 ( врска Р1101 - нм. Загорани )   4500м 

  4. Општински пат Л6001955 06 ( врска Л600195 05 - врска со Р2339 )   1500м 

  5. Општински пат Л6001955 07 дел (врска Р1101 - нм. Шелеверци )   3700м 

  6. Општински пат Л6001955 09 ( Кадино село врска а Р2339 -Мало Коњари  врска со Р1306 
) 

  4000м 

  7. Општински пат Л6001955 10 ( врска Р1303 - нм. Големо Коњари )      500м 

  8. Општински пат Л6001955 11 ( врска со Р1303 - нм. Мажучиште )     500м 

  9. Општински пат Л6001955 15 ( врска со Р1107 - нм. Штавица )   1000м 

10. Општински пат Л6001955 16 дел ( врска со Р1107 - нм. Бонче )    3000м 

11. Општински пат Л6001955 17 ( врска со Р1107 – нм. Чаниште ) 12000м 

12 Општински пат Л6001955 21 ( врска со П1107 – нм. Манастир )                 3000м 

13. Општински пат Л6001955 24 дел (Прилеп – Манастир Св.Никола -Прилепец)   8000м   

14. Општински пат Л6001955 25 Прилеп – нм. Селце )   1500м 

15. Општински пат Л6001955 26 (врска со Л6001955 25–мн.Св.Димитрија )   2500м 

16. Општински пат Л6001955 28 дел ( врска со А1 -  нм. Лениште )   1500м 

17. Општински пат Л6001955 29 дел ( врска А1 – нм. Оревоец )   3000м 

18. Општински пат Л6001955 36 (врска Р1303 – ман.Св.Богородица – Трескавец)  8000м  

19. Пат до Пречистителна станица (врска  ул.Леце Котески – Пречистителна станица 
Прилеп) 

2000  м 

 В К У П Н О 80700м 

 
 
НАПОМЕНА: СЕ ЧИСТАТ СО ВОЗИЛО СО ПЛУГ 
 
 Со посебен налог од нарачателот преку 
надзорниот орган, ќе се подигнува снегот и 
мразот од Старата чаршија и Бул.,,Гоце Делчев,, 
во Прилеп. 
  
 Чистењето на сообраќајниците и 
општинските патишта кои не се предвидени со 
Оперативната програма ќе се врши само во 

исклучителни случаеви и со посебен налог од 
нарачателот. 
 
 Оперативната програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавување во 
,,Службен гласник на Општина Прилеп,,. 
    
Број09-2043/39                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.08.2020 година                     на Советот на Општина Прилеп                                           
ПРИЛЕП                                              Еленче Ташкоска 
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 Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник 
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 

ПРИЛЕП ЗА 2020 ГОДИНА 
 

 
1.Програмата за изменување и дополнување на 

Програмата за уредување на градежно земјиште 

на подрачјето на Општина Прилеп за 2020 

година, се објавува во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
Број 08-2045/39  ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.08.2020 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 

Врз основа на член 95 од Законот за 
градежно земјиште (,,Сл. весник на РМ,, бр. 
15/15, 44/15,98/15, 193/15, 30/16,31/16,142,16 
190/16 и 275/19), член 36 став 1. Точка 3 од 
Законот за локална самоуправа ( Сл. Весник На 
РМ, 5/02) и чл. 26 став 1, точка8 од статутот на 
Општина Прилеп ( Сл. Гласник на Општина 
Прилеп бр.6/03,4/05 и 10/08), Советот на 
општина Прилеп на седница одржана на ден 
24.08.2020 година  донесе :  
 

Програма 
за изменување и дополнување на Програмата за 

уредување на 
градежно земјиште на подрачјето на општина 

Прилеп за 2020 година 
      

Член 1 
1.Во програмата за уредување на 

градежно земјиште на подрачјето на Општина 
Прилеп за 2020 год.  во потпрограмата :  

 
F10-Урбанистичко планирање и 

уредување на просторот 
 2.Изработка на проекти за 

инфраструктура за: - Се менува и гласи : 
 2.Изработка на проекти за 

инфраструктура и урбанистички проекти за 
инфраструктура за : 

-Општински пат од н.м. Ореовец до н.м. 
Крстец 4200м 

-општински пат од н.м. Манастир-крак 
до Манастир ,,Свети Никола,, 300м 

-Улица „Кеј 1-ви Мај“-дел 400м 
-велосипедски патеки 3000м 
Улица ,,Трајко Николоски,, 600м 
 
ЈД0-изградба и реконструкција на 

општински патишта и улици  
1.Подготвување на основни проекти - 

Се менува и гласи : 
Улица ,,Кеј 1-ви Мај,,; улица ,,Цане Илиески,,-
крак во УАЕ12;  улица „Боца Иваноска“;  
Паркинг на улица ,,Републиканска,, ;  улица 
,,Самоилова,,-крак; улица ,,Ст2,, во Четврт 3, 
Блок 3.13; улици во ДУП за четврт2, блок2.3 ; 
улици во УЕ2, УБ 2.02, плански опфат ,,2,, ; 
општински пат до н.м. Манастир-крак до 
Манастир ,,Свети Никола,,; Улица ,,Пр1,, во УАЕ 
бр. 13, УБ13.01, план.опфат А ; крстосница на 
улиците „Архиепископ Доситеј“ и „ Рампо 
Левката“ во четврт 3, блок 3.13; општински пат 
од н.м. Оревоец до н.м. Крстец; пристапна  
улица со паркинзи (крак од улица „Борка 
Утот“)во четврт 7, блок 7.1; улица „ Трајко 
Николоски“;  колскопешачка улица(„ Андон 
Слабејко“) и пешачка патека во УАЕ8, УБ8.1;  
велосипедски патеки; улица во УАЕ 11дел(кп 
8114/2, 8112/2, 8098, 8104 и др.);  улици во 
градот и населените места и др. 
 5.Надомест за одземен имот – Се 
додава : 
Улица во УАЕ 11дел(кп 8114/2, 8112/2, 8098, 
8104 и др.);    

 
Член 2 

2.Оваа одлука влегува во сила осмиот  
ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
Гласник на Општина Прилеп,,.  

    
      
 Број 09-2043/40                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.08.2020 година                     на Советот на Општина Прилеп                                             
ПРИЛЕП                                              Еленче Ташкоска 
 

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

УТВРДУВАЊЕ НА ПРИОРИТЕТ НА ОПШТИНА 
ПРИЛЕП ЗА ПРОЕКТОТ „ИЗРАБОТКА НА 

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА СО ПРЕЧИСТИТЕЛНА 

СТАНИЦА ЗА СЕЛО ТОПОЛЧАНИ“ 
 

 
1.Одлуката за утврдување на приоритет на 

Општина Прилеп за проектот „ Изработка на 

техничка документација за изградба на фекална 

канализција со пречистителна станица за село 

Тополчани“, се објавува во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
Број 08-2045/40  ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.08.2020 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и 
член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа  ("Службен весник на РМ" 5/2002) и 
член 14 став 1 точка 4 и член 26 став 1 точка 46 
од Статутот на општина Прилеп ("Службен 
гласник на општина Прилеп" 6/2003 и 4/2005), 
Советот на Општина Прилеп на седницата 
одржана на ден 24.08.2020 година донесе: 
                                                                                     

О  Д   Л   У   К   А 
за утврдување на приоритет на Општина Прилеп 

за проектот „ Изработка на техничка 
документација за изградба на фекална 

канализција со пречистителна станица за село 
Тополчани“  

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува приоритет 
на Општина Прилеп за проектот „Изработка на 
техничка документација за изградба на 
фекална канализција со пречистителна станица 
за село Тополчани “, како приоритет за 
аплицирање во рамки на вториот повик за 
предлог проекти за Подготовка на техничка 
документација за инфраструктурни проекти од 
Фондот за техничка документација, во рамки на 
проектот на УНДП насловен „Градење на 
општинските капацитети за имплементација на 
проекти“. 

 
Член 2 

Општина Прилеп е согласна во 
проектот да кофинансира дополнителниот 
износ, доколку при постапката за набавка која 
ќе биде спроведена од страна на УНДП, ја 

надмине вредноста од 18.000 УСД 
(Американски долари) по спроведената 
постапката за набавка.  
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила во рок од 

8 дена од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Прилеп“. 

 
Број 09-2043/41                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.08.2020 година                     на Советот на Општина Прилеп                                           
ПРИЛЕП                                              Еленче Ташкоска 

 
 

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

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

ОДЛУКАТА ЗА КОФИНАНСИРАЊЕ ВО 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ 

„ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИТЕ КАПАЦИТЕТИ 
ЗА СОБИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД ВО 

ОПШТИНИТЕ ПРИЛЕП, РЕСЕН И ДЕМИР ХИСАР“ 
 

 
1.Одлуката за измена на Одлуката за  

кофинансирање во имплементацијата на 

проектот „Зајакнување на техничките 

капацитети за собирање на комунален отпад во 

општините Прилеп, Ресен и Демир Хисар“, се 

објавува во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
 

Број 08-2045/41  ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.08.2020 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 

Врз основа на член 22 став 1  точка 4 и 
член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа  ("Службен весник на РМ" 5/2002) и 
член 14 став 1 точка 4 и член 26 став 1 точка 46 
од Статутот на општина Прилеп ("Службен 
гласник на општина Прилеп" 6/2003 и 4/2005), 
Советот на Општина Прилеп на седницата 
одржана на ден 24.08.2020 година донесе: 
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О Д Л У К А  
за измена на Одлуката за  кофинансирање во 

имплементацијата на проектот „Зајакнување на 
техничките капацитети за собирање на 

комунален отпад во општините Прилеп, Ресен и 
Демир Хисар“ 

 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се менува Одлуката за 

на Одлуката за  кофинансирање во 
имплементацијата на проектот „Зајакнување на 
техничките капацитети за собирање на 
комунален отпад во општините Прилеп, Ресен и 
Демир Хисар“ број 09-4203/2 од 13.12.2020 
година во членот 2 така што износот од 
328.055,00 се замеува со износ од 431.600.00 
денари. 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила во рок од 

8 дена од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Прилеп“. 

 
 
   Број  09-2043/42                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.08.2020 година                     на Советот на Општина Прилеп                                             

ПРИЛЕП                                              Еленче Ташкоска 
 

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

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

ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈА НА 
РОМСКИ ДЕЦА НА ВОЗРАСТ ОД ТРИ ДО ШЕСТ 
ГОДИНИ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ДЕТСКИТЕ ГРАДИНКИ 

ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 
УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 
1.Одлуката за ослободување од партиципација 

на ромски деца на возраст од три до шест 

години за престој во детските градинки во 

Република Северна Македонија за учебната 

2020/2021  година, се објавува во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08-2045/42  ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.08.2020 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 

Врз основа на член  член 22 став (1)  

точка 7 од Законот за локалната самоуправа 

(„Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 14 

став 1 точка 7 од  Статутот на Општина Прилеп 

(„Службен гласник на Општина Прилеп” 

бр.6/2003,4/2005 и 11/2008), а во врска со 

Барање/Известување од Влада на Република 

Северна Македонија до Министерство за труд и 

социјална политика број 44-6489/1 од 

13.07.2020 година, Советот на Општина Прилеп 

на седницата одржана на ден 24.08.2020 

година, донесе: 

ОДЛУКА 

за ослободување од партиципација на ромски 

деца на возраст од три до шест години за 

престој во детските градинки во Република 

Северна Македонија за учебната 2020/2021  

година 

член 1 

Со оваа Одлука се ослободуваат од 

партиципација  25  ромски  деца на возраст од 

три до шест години за престој во детските 

градинки на територијата на Општина Прилеп . 

член 2 

Ослободувањето од партиципација се 

однесува за учебната 2020/2021 година, во 

рамките на проектот во Општина Прилеп, што е 

во согласност со усвоениот заклучок од Владата 

на Република Северна Македонија од 

13.07.2020 година. 

член 3 

Одлуката да се достави до ЈОУДГ „Наша 

иднина” Прилеп, , Министерство за труд и 

социјална политика, Градоначалник и архивата 

на Општина Прилеп. 

член 4 

Оваа Одлука влегува во сила од денот 

на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

   Број 09-2043/43                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.08.2020 година                     на Советот на Општина Прилеп                                                  

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

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

ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 11, БЛОК 11.2, ОПШТИНА 

ПРИЛЕП ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2018-2023  
 

 

1.Одлуката за донесување на детален 

урбанистички план за четврт 11, блок 11.2, 

Општина Прилеп плански период 2018-2023, се 

објавува во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 
 

Број 08-2045/43  ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.08.2020 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 
 

 
Врз основа на член 39, став 1 од Законот 

за просторно и урбанистичко планирање, 
планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 
193/15, 31/16,163/16,64/18 и 168/18), член 22 
став 1, точка 1 и член 36 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на РМ 5/02) и член 
14, став 1, точка 1 и член 26 од Статутот на 
општина Прилеп (Службен гласник на општина 
Прилеп 6/03), Советот на Општина Прилеп на 
седницата одржана на ден 24.08.2020 година 
донесе: 

 
О Д Л У К А 

за донесување на ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 11,БЛОК 11.2, ОПШТИНА 

ПРИЛЕП плански период 2018-2023 
 

 
Член 1 

Се донесува Детален Урбанистички план 
за четврт 11,блок 11.2 КО Прилеп, Општина 
Прилеп, плански период 2018-2023,изработен 
од Јавно претпријатие за просторни и 
урбанистички планови (ЈП за ПУП)-  Прилеп со 
технички број 044/18 од јули 2020година , како 
што е означено во графичките прилози кои се 
составен дел на оваа Одлука, ( во натамошниот 
текст: Планот). 

  
 

Планскиот опфат се наоѓа на надморска 
височина во интервал од 650,89 до 654,65м. 
Според состојбата на терен предметниот 
плански опфат се наоѓа во централното градско 
подрачје на град Прилеп. Планскиот опфат кој е 
предмет на изработка на деталниот 
урбанистички план е дефиниран со следните 
граници: 

Северната граница почнува од накрсната 
точка на осовините на собирната улица 
“Александар Македонски” со ознака С8 и 
сервисната улица “Новопланирана 1101” со 
ознака Ср9 и оди по осовината на улица 
“Александар Македонски” до нејзината вкрсна 
точка со сервисната улица "Новопланирана 
1102" со ознака Ср9 во должина од 351,78м', 
потоа врти во јужен правец по осовината на 
сервисната улица " Новопланирана 1102", се до 
вкрсната точка со осовината на сервисната 
улица "Цане Кузманоски" во должина од 
274,5м', потоа врти кон исток по осовината на 
истата сервисна улица „Цане Кузманоски“ со 
ознака Ср9, се до вкрсната точка со сервисната 
улица “Новопланирана 1101” со ознака Ср9, во 
должина од 386,05м', каде врти во 
североисточен правец по осовината на улица 
“Новопланирана 1101” со ознака Ср9, во 
должина од 415,6м, се до накрсната точка со 
собирната улица „Александар Македонски“ С8 
која е и почетна точка на границата на опфатот 
формирајќи затворен полигон со површината на 
планскиот опфат 130150,69 м2, односно 
13,015ха. 

Член 2 
 
Планот од член 1 на оваа Одлука ги 

содржи следните прилози: 
• Програма за изработкан на 

урбанистички планови на територијата на 
Општина Прилеп за 2018  година, донесена од 
Советот на Општина Прилеп, број 09-292/14 од 
29.01.2018 година 

• Програма за изработка на урбанистички 
планови на територијата на Општина Прилеп за 
2019 година, донесена од Советот на Општина 
Прилеп, број 09-531/25 од 07.02.20219 година 

• Програма за изработка на урбанистички 
планови на територијата на Општина Прилеп за 
2020 година, донесена од Советот на Општина 
Прилеп, број 09-887/34 од 12.03.2020 година 

• Планска Програма изработена од 
Планер од Септември 2018 година 

• Предлог за одобрување на Планска 
програма, број 10-1682/3 од 03.12.2018 година 
потпишан од Комисијата за урбанизам 
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• Потврда за заверка на Планска 
Програма, број 10-1682/4 од 03.12.2018 година 
одобрена од Градоначалник на општина 

• Решение за одобрување на планска 
програма број 10-1682/5 од 03.12.2018 година 
одбрено од Градоначалник на општина 

• Решение за формирање на Комисија за 
урбанизам, број 08-178/4 од 24.10.2018 година 

• Решение за изменување на решението 
за формирање на Комисија за урбанизам 08-
2798 од 15.08.2019 година. 

• Предлог Детален урбанистички план за 
четврт 11, блок 11.2, Општина Прилеп, плански 
период (2018- 2023), со плански опфат (13,015ха) 
изработен од Јавно претпријатие за просторни и 
урбанистички планови – Прилеп, со технички 
борј 044/18 од Ноември 2018 година 

• Стручно Мислење од Комисијта за 
Урбанизам, број 10-2317/6 од 08.04.2019 година 

• Одлука за организирање на Јавна 
презентација и Јавна анкета по планот број 08-
1446/1 од 22.04.2019 година 

• Соопштение за организирање на Јавна 
презентација и Јавна анкета по планот број 08-
1446/2 од 22.04.2019 година 

• Потврда за објава на одржување на 
Јавна презентација и Јавна анкета во две јавни 
гласила од 23.04.2019 година (Радио 5 Чоко и 
Радио Мефф-Прилеп) 

• Решение за формирање на Стручна 
комисија за изработка на Извештај од Јавна 
анкета, број 08- 1393/3 од 15.04.2019 година 

• Заклучок заи справка на решение број 
08-1393/3 од 15.04.2019 година, број 03-1393/4 
од 30.07.2019 година 

• Записник од Јавна презентациј, број 10-
2317/5 од 06.05.2019 година 

• Извештај од спроведента Јавна 
презентација и Јавна анкета по планот, број 10-
2317/6 од 15.05.2019 година 

• Информација од Општина Прилеп во 
однос на соседни урбанистички планови број 
25266 од 26.11.2019 година 

• Конечен Предлог Детален Урбанистички 
план за четврт 11, блок 11.2, Општина Прилеп, 
плански период (2018-2023) со плански опфат 
(13,015ха) изработен од Јавно претпирјатие за 
просторни и урбанистички планови – Прилеп, со 
технички број 044/18 од Август 2019 

• Извештај од извршена Стручна ревизија 
изготвена од Друштво за градежништво, 
трговија и проектирање Перкан Проект увоз-
извоз ДООЕЛ Прилеп со број 107/19 од Август 
2020 година 

• Геодетски елаборат за гедетски работи 
за посени намени  – Ажурирана гедетска 
подлога изработна  од ГЕО – РЕПЕР Прилеп со 

бр.16-164/2 од 15.05.2018 заверен од АКН со 
број 15-16/2 од 15.05.2018 година 

• Одлука за несрповедување на 
Стратегиска оцена за влијанието на животната 
средина ,број 08-4425/1 од 14.12.2018 година 

• Мислење од Министерство за животна 
средина и просторно планирање по Одлуката за 
неспроведување на Стратегиска оцена за 
влијание на животната средина број УП1-15 
1713/2018 од 26.12.2018 година 

• Мислење за утврдена состојба од 
Агенцијата закатастар на недвижности со број 
0939-3681/4 од 31.07.2020 година 

• Заклучок од Комисија согласно челн 35 
од Законот за потребата од одржување на 
повторна јавна анкета и јавна презентација број 
10-2317/21 од 04.08.2020 година 

• Податоци и информации од НУ завод за 
заштита на спомениците на културата и музеј 
број 10-292/2 од 23.08.2018 година 

• Потврда од „ЕВН-Македонија“,А.Д. 
Скопје, КЕЦ Прилеп, број 16-1346/2 од 
24.09.2018 година 

• Доставување податоци и информации 
од ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп 
21.02.2020 година 

• Известување од АД Водостопанство на 
РМ – СКопје број 1003-2657/2 од 27.09.2018 
година 

• Известување од Македонски Телеком 
АД – Скопје, број 624183 од 26.09.2018 година 

• Податоци од АД Мепсо со број од 11-
1371/1 од 20.02.2020 година 

• Мислење од ЈКП „Водовод 
иКанализација“ приелп бр.03-12/163-1 од 
04.08.2020 година 

• Мислење од МИнистерство за култура – 
управа за заштита на културното наследство, 
број 17-1907/4 од 21.06.2019 година 

• Мислење од ЕВН Електродистрибуција 
ДООЕЛ Скопје со број 10-1289/2 од 18.02.2020 
година 

• Мислење од Македонски Телеком АД – 
Скопје по конечен план без број и датум 
електронски потпишано на 31.03.2020 година 

• Согласност од Дирекција за заштита и 
спасување со број 09-27/2 од 17.02.2020 година 

  
СОДРЖИНА 
1. Општ дел 
1.1. Насловна страна 
1.2. Содржина 
1.3. Регистрација од Централен 

Регистар на РМ 
1.4. Лиценца на правното лице 
1.5. Решение за назначување на 

одговорни планери 
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1.6. Копии од овластувањата на 
планерите 

1.7. Програма за донесување на 
урбанистички планови на територијата на 
Општина Прилеп за 2018г. 

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

1.8.1. Потврда за подземни и 
надземни инсталации на дистрибутивната 
мрежа и објекти бр.14-1346/2 од 24.09.2018 год, 
издадено од ЕВН Македонија АД Скопје, КЕЦ – 
Прилеп. 

1.8.2. Податоци издадени од Јавно 
комунално претпријатие „Водовод и 
канализација“ 

– Прилеп, со бр. 03-12/164-1 од 
24.08.2018г. 

1.8.3. Податоци издадени од Јавно 
комунално претпријатие „Водовод и 
канализација“ 

– Прилеп, со бр. 03-12/90 од 18.03.2019г. 
1.8.4. Податоци издадени од Јавно 

комунално претпријатие „Водовод и 
канализација“ 

– Прилеп, од 21.02.2020г. 
1.8.5. Податоци издадени од АД 

Водостопанство на РМ – Скопје со бр.1003-
2657/2 од 27.09.2018г. 

1.8.6. Податоци издадени од 
Македонски Телеком АД Скопје од 03.04.2020g. 

1.8.7. Податоци издадени од НУ 
Завод за заштита на спомениците на културата и 
музеј 

– Прилеп со бр.10-292/2 од 23.08.2018г. 
1.8.8. Известување за евидентирање 

односно инвентаризација на градби со правен 
статус стекнат по основ на Законот за 
постапување со бесправно изградени објекти со 
бр.10-31/2 од 15.10.2019год. 

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

одредување на подрачјето на планскиот опфат 
2.1.2. Историјат на планирањето и 

уредувањето на планскиот опфат 

2.1.3. Податоци за природни 
чинители и вредности во планскиот опфат и 
неговата околина 

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

вредности и чинители 
2.1.4.1. Културно наследство 
2.1.5. Инвентаризација на земјиштето 

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

2.1.5.1. Површина на опфатот - 
нумерички показатели 

2.1.5.2. Нумерички показатели на ниво 
на катастарски парцели 

2.1.5.3. Преглед на објекти по 
конструктивен систем 

2.1.5.4. Преглед на објекти по 
спратност 

  
2.1.6. Инвентаризација на постојни 

споменички целини, градби од културно-
историско значење и културни предели 

2.1.7. Инвентаризација и снимање на 
изградена комунална инфраструктура 

2.1.7.1. Улична мрежа – сообраќај 
2.1.7.2. Хидротехничка инфраструктура 
2.1.7.2.1. Водовод 
2.1.7.2.2. Фекална канализација 
2.1.7.2.3. Атмосферска канализација 
2.1.7.3. Електроенергетска мрежа 
2.1.7.4. Телекомуникациска мрежа – 

ПТТ 
2.1.8. Анализа на степен на 

реализација на важечкиот урбанистички план 
2.1.9. Анализа на можностите за 

просторен развој 
2.1.10. Други подтоци и информации 

од субјектите од член 32 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање, 
релевантни за постојната состојба на подрачјето 
во планскиот опфат 

2.2. Графички прилози 
2.2.1. Извод од измена и 

дополнување на ГУП на Прилеп (донесен со 
одлука бр.25- 2888/5 од 28.12.2015г) со бр.10-
322/2 од 29.05.2018г. 

2.2.2. Извод од важечки ДУП за УАЕ 
бр.14 (донесен со одлука бр.08-5382/1 од 
14.12.1988год) со бр10-2110/2 од 16.11.2018г. 

2.2.3. Извод од важечки ДУП за УАЕ 
бр.8-дел(донесен со одлука бр.08-5548/1 од 
23,11,1990год) со бр.10-7/2 од 21.01.2019г. 

2.2.4. Извод од важечки ДУП за УАЕ 
бр.18 УБ 18.03 план.опфат 1(донесен со одлука 



Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 24.08.2020 

41 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

бр.07-2051/52 од 16.12.2014год) со бр.10-6/2 од 
10.01.2019г 

2.2.5. Збирен графички прилог со 
нанесени плански решенија од донесен 
урбанистички план за и во планскиот опфат или 
кои граничат со планскиот опфат на 
урбанистичкиот план М=1:1000, лист бр. 3 

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

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

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

 
3. Планска документација 
3.1. Текстуален дел 
3.1.1. Вид на планот, назив на 

подрачјето на планскиот опфат(топоним или 
опис),плански период, површина на планскиот 
опфат и општина на која припаѓа подрачјето на 
планскиот опфат 

-Географска и геодетска местоположба на 
планскиот опфат 

-Текстуални одредби на план од повисоко 
ниво 

-Планска програма 
3.1.2. Опис и образложение на 

планскиот концепт на просторниот развој 
3.1.2.1. Систем на групи на класи на 

намени 
3.1.2.2. Класа на намени 
3.1.2.3. Густина на населеност 
3.1.2.4. Парцелација и регулација 
3.1.2.5. Урбано зеленило и озеленетост 
3.1.3. Планско решение на комунална 

инфраструктура 
3.1.3.1. Планско решение на 

сообраќајна инфраструктура 
3.1.3.2. Хидротехничка инфраструктура 
3.1.3.2.1. Водовод 
3.1.3.2.2. Фекална канализација 
3.1.3.2.3. Атмосферска канализација 
3.1.3.2.4. Хидрантска мрежа 
  
3.1.3.3. Електроенергетика 
3.1.3.3.1. Улично осветлување 
3.1.3.4. Телекомуникациска мрежа 

Мобилна телефонија 
 
3.1.4. Мерки за заштита 
3.1.4.1. Мерки за заштита и спасување 
3.1.4.2. Мерки за заштита и спасување 

од пожар 

3.1.4.2.1. Хидрантска мрежа 
3.1.4.3. Мерки за заштита на животната 

средина 
3.1.4.4. Мерки за заштита на природата 
3.1.4.5. Мерки за заштита на 

културното наследство,конз. основи 
3.1.5. Општи услови за 

изградба,развој и користење на градежното 
земјиште на планот 

3.1.6. Други општи услови 
3.1.7. Посебни услови за 

изградба,развој и користење на градежното 
земјиште на планот 

3.2. Нумерички дел 
3.2.1. Нумерички показатели на ниво 

на плански опфат 
3.2.2. Нумерички показатели на ниво 

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

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

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

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

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

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

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

бр. 7 
 

Член 3 
Одлуката за донесување на Детален 

урбанистички план за четврт 11,блок 
11.2,Општина Прилеп, плански период 2018-
2023 изработен од Јавно претпријатие за 
просторни и урбанистички планови (ЈП за ПУП) – 
Прилеп со технички број 044/18 од Јули 2020 
година, задолжително се прикачува во 
електронска форма во информацискиот систем 
е-урбанизам. 

 
Член 4 

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот 
од јавната презентација и јавната анкета, со 
образложение за прифатените и неприфатените 
забелешки, изработен од стручна комисија 
формирана од  Градоначалникот  на Општината. 

 
 

Член 5 
Планот ќе го спроведува надлежниот 

орган на Општина Прилеп. 
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Член 6 
 
Донесениот Детален урбанистички план 

за четврт 11, блок 11.2 , Општина Прилеп, 
плански период 2018-2023 изработен од Јавно 
претпријатие за просторни и урбанистички 
планови (ЈП за ПУП) – Прилеп со технички број 
044/18 од јули 2020 година , во електронска 
форма се објавува на веб страната на Општина 
Прилеп. 

 
Член 7 

 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден 

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

 
  Број.09-2043/44                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.08.2020 година                     на Советот на Општина Прилеп                                           

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

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ГРАДЕЊЕ НА ООУ „ДОБРЕ 

ЈОВАНОСКИ“-ПРИЛЕП 
 

1.Одлуката за давање овластување за градење 

на ООУ „Добре Јованоски“-Прилеп, се објавува 

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08-2045/44  ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.08.2020 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 
Врз основа на член 24 став 2 и член 36 

став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 
5/2002) и член 18 став 2 и член 26  став 1 толка 
47 од Статутот на Општина Прилеп(“Службен 
гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 
4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп 
на седницата одржана на 24.08.2020 година, 
донесе: 

 
 

 
О Д Л У К А 

за давање овластување за градење на 
ООУ „Добре Јованоски“-Прилеп 

 
член 1 

 Со оваа одлука Општина Прилеп го 
овластува ООУ „Добре Јованоски“-Прилеп да 
може да гради градба со која се овозможува и 
олеснува движењето на лица со инвалидност во 
OОУ „Добре Јованоски“-Прилеп,  на ул. 11-ти 
Октомври бб Прилеп, согласно Решение број 10- 
166/1 од 02.09.2019 година. 
 

член 2 
Средствата наменети за изведување на 

градбата, се обезбедени од Буџетот на Општина 
Прилеп за 2020 година, во делот на Буџет од 
дотации, Потпрограма H10-Основно 
образование, ставка 481-Градежни објекти, 
потставка 481230-Реконструкција на реновирани 
објекти. 

 
                         член 3 
Градоначалникот на Општина Прилеп 

склучува договор со директорот на ООУ „Добре 
Јованоски“-Прилеп, со кој се уредуваат правата 
и обврските за градбата од член 1 на оваа 
одлука. 
 

член 4 
Одлуката да се доставо до 

Градоначаник, архивата на Општина Прилеп и 
ООУ „Добре Јованоски“-Прилеп 
 

 
   Број 09-2043/35                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.08.2020 година                     на Советот на Општина Прилеп                                           

ПРИЛЕП                                              Еленче Ташкоска 
 

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

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ГРАДЕЊЕ НА ООУ „КИРЕ 

ГАВРИЛОСКИ-ЈАНЕ“-ПРИЛЕП 
 
1.Одлуката за давање овластување за градење 

на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“-Прилеп, се 

објавува во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 
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Број 08-2045/45  ГРАДОНАЧАЛНИК 

24.08.2020 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Илија Јованоски 

 
Врз основа на член 24 став 2 и член 36 

став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 
5/2002) и член 18 став 2 и член 26  став 1 толка 
47 од Статутот на Општина Прилеп(“Службен 
гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 
4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп 
на седницата одржана на 24.08.2020 година, 
донесе:  

 
О Д Л У К А 

за давање овластување за градење на ООУ 
„Кире Гаврилоски-Јане“-Прилеп 

 
член 1 

 Со оваа одлука Општина Прилеп го 
овластува ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“-Прилеп 
да може да гради градба со која се овозможува 
изградба на градби согласно решение број 10-
253/2 од 16.09.2019 година, со кои се 
овозможува и олеснува движењето на лица со 
инвалидност во ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“-
Прилеп на КП бр.14674, КО Прилеп на ГП 2,  дел 
1 во ДУП за УАЕ 10, УБ 10, дел 047/19 од 07.2019 
година изработен од страна на ЈП за ПУП –
Прилеп. 

член 2 
Средствата наменети за изведување на 

градбата, се обезбедени од Буџетот на Општина 
Прилеп за 2020 година, во делот на Буџет од 
дотации, Потпрограма H10-Основно 
образование, ставка 481-Градежни објекти, 
потставка 481230-Реконструкција на 
реновирани објекти. 
                                                               

                         член 3 
Градоначалникот на Општина Прилеп 

склучува договор со директорот на ООУ „Кире 
Гаврилоски-Јане“-Прилеп, со кој се уредуваат 
правата и обврските за градбата од член 1 на 
оваа одлука. 

 
член 4 

Одлуката да се доставо до 
Градоначаник, архивата на Општина Прилеп и 
ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“-Прилеп. 
                            

 
 Број 09-2043/46                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.08.2020 година                     на Советот на Општина Прилеп                                           

ПРИЛЕП                                              Еленче Ташкоска 

 
  

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

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

ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ГРАДЕЊЕ НА ООУ „КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ“-ПРИЛЕП 

 
1.Одлуката за давање овластување за градење 

на ООУ „Климент Охридски“-Прилеп, се 

објавува во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 
 

Број 08-2045/46  ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.08.2020 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 

   
 

Врз основа на член 24 став 2 и член 36 
став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 
5/2002) и член 18 став 2 и член 26  став 1 толка 
47 од Статутот на Општина Прилеп(“Службен 
гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 
4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп 
на седницата одржана на 24.08.2020 година, 
донесе:  

 
О Д Л У К А 

за давање овластување за градење на ООУ 
„Климент Охридски“-Прилеп 

 
член 1 

 Со оваа одлука Општина Прилеп го 
овластува ООУ „Климент Охридски“-Прилеп, да 
може да гради согласно решение број 10-256/2 
од 13.09.2019 година, со кое се овозможува 
изградба на градби, со кои се овозможува и 
олеснува движењето на лица со инвалидност во 
ООУ „Климент Охридски“-Прилеп на КП 
бр.13273/1, КО Прилеп во ДУП за УАЕ бр.9, УБ 
9/1, кварт 1 и 2 во Прилеп, поднесено преку ЈП 
за ПУП –Прилеп. 
 

член 2 
Средствата наменети за изведување на 

градбата, се обезбедени од Буџетот на Општина 
Прилеп за 2020 година, во делот на Буџет од 
дотации, Потпрограма H10-Основно 
образование, ставка 481-Градежни објекти, 
потставка 481230-Реконструкција на реновирани 
објекти. 
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                      член 3 
Градоначалникот на Општина Прилеп 

склучува договор со директорот на ООУ 
„Климент Охридски“-Прилеп, со кој се уредуваат 
правата и обврските за градбата од член 1 на 
оваа одлука. 

 
член 4 

Одлуката да се доставо до 
Градоначаник, архивата на Општина Прилеп и 
ООУ „Климент Охридски“-Прилеп. 

 
    Број09-2043/47                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.08.2020 година                     на Советот на Општина Прилеп                                           

ПРИЛЕП                                              Еленче Ташкоска 

 
 

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

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

ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ГРАДЕЊЕ НА ООУ „РАМПО 
ЛЕВКАТА“-ПРИЛЕП 

 
 

1.Одлуката за давање овластување за градење 

на ООУ „Рампо Левката“-Прилеп, се објавува во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08-2045/47  ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.08.2020 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 
 

 
Врз основа на член 24 став 2 и член 36 

став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 
5/2002) и член 18 став 2 и член 26  став 1 толка 
47 од Статутот на Општина Прилеп(“Службен 
гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 
4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп 
на седницата одржана на 24.08.2020 година, 
донесе:  
 

О Д Л У К А 
за давање овластување за градење на ООУ 

„Рампо Левката“-Прилеп 
 

 
 

член 1 
 Со оваа одлука Општина Прилеп го 
овластува ООУ „Рампо Левката“-Прилеп да 
може да гради градба со која се овозможува 
изградба на градби согласно решение број 10-
228/2 од 26.08.2019 година, со кои се 
овозможува и олеснува движењето на лица со 
инвалидност во ООУ „Рампо Левката“-Прилеп на 
КП бр.20920/1, КО Прилеп на ГП во ДУП за УАЕ 
14, Општина Прилеп, донесен со Одлука бр 08-
5382/1 од 14.12.1988 година согласно основен 
проект со тех.бр.032/19 од .06.2019 изработен 
од страна на ЈП за ПУП Прилеп 
 

член 2 
Средствата наменети за изведување на 

градбата, се обезбедени од Буџетот на Општина 
Прилеп за 2020 година, во делот на Буџет од 
дотации, Потпрограма H10-Основно 
образование, ставка 481-Градежни објекти, 
потставка 481230-Реконструкција на реновирани 
објекти. 

 
                        член 3 
Градоначалникот на Општина Прилеп 

склучува договор со директорот на ООУ „Рампо 
Левката -Прилеп, со кој се уредуваат правата и 
обврските за градбата од член 1 на оваа одлука. 

 
 

член 4 
Одлуката да се доставо до 

Градоначаник, архивата на Општина Прилеп и 
ООУ „Рампо Левката“-Прилеп.     

                      
 

   Број 09-2043/48                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.08.2020 година                     на Советот на Општина Прилеп                                           

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

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

ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ГРАДЕЊЕ НА СОЕПТУ 
„КУЗМАН ЈОСИФОСКИ-ПИТУ“-ПРИЛЕП 

 
1.Одлуката за давање овластување за градење 

на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу“-Прилеп, се 

објавува во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 
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Број 08-2045/48  ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.08.2020 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 

 
Врз основа на член 24 став 2 и член 36 

став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 
5/2002) и член 18 став 2 и член 26  став 1 толка 
47 од Статутот на Општина Прилеп(“Службен 
гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 
4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп 
на седницата одржана на 24.08.2020 година, 
донесе:  

 
О Д Л У К А 

за давање овластување за градење на СОЕПТУ 
„Кузман Јосифоски-Питу“-Прилеп 

 
член 1 

 Со оваа одлука Општина Прилеп го 
овластува СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу“-
Прилеп, да може да гради градба со која се 
овозможува и олеснува движењето на лица со 
инвалидност во СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-
Питу“-Прилеп,  на ул. Цар Самоил бр.1-а Прилеп, 
согласно Решение број 10- 254/1 од 29.11.2019 
година. 
 

член 2 
Средствата наменети за изведување на 

градбата, се обезбедени од Буџетот на Општина 
Прилеп за 2020 година, во делот на Буџет од 
дотации, Потпрограма H20-Средно 
образование, ставка 424-Поправки и тековно 
држување, потставка 424210-одржување на 
згради.                                              

                         член 3 
Градоначалникот на Општина Прилеп 

склучува договор со директорот на СОЕПТУ 
„Кузман Јосифоски-Питу“-Прилеп, со кој се 
уредуваат правата и обврските за градбата од 
член 1 на оваа одлука. 
 

член 4 
Одлуката да се доставо до 

Градоначаник, архивата на Општина Прилеп и 
СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу“-Прилеп. 

 
 

   Број 09-2043/49                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.08.2020 година                     на Советот на Општина Прилеп                                           

ПРИЛЕП                                              Еленче Ташкоска 
 

 
 
 

 

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

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

ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ЗДРУЖЕНИЈА 
НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ, КАКО И СПОРТСКИ 
КЛУБОВИ ВО ОБЛАСТИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТ НА 
ОПШТИНАТА , ПО ЈАВНИОТ ПОВИК БР.01/2020 

ГОДИНА, СОГЛАСНО ЗАПИСНИКОТ ОД 
КОМИСИЈАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И БУЏЕТ 

 
 
1.Одлуката за доделување на средства на 

Здруженија на граѓани и фондации, како и 

спортски клубови во областите од надлежност 

на општината, по Јавниот Повик бр. 01/2020 

согласно Записникот од Комисијата за 

финансирање и буџет,    а со цел да бидат 

објавени во „Службен Гласник на Општина 

Прилеп, се објавува во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 
 

Број 08-2045/49  ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.08.2020 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Илија Јованоски 

 
   Врз основа на член 36 став 1 точка 10 

од Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 
45 од Статутот на Општина Прилеп ( “Службен 
гласник на Општина Прилеп” 6/2003), Советот 
на Општина Прилеп на седницата одржана на 
24.08.2020 година, донесе:  

 
О Д Л У К А 

за доделување на средства на Здруженија на 
граѓани и фондации, како и спортски клубови во 

областите од надлежност на општината, по 
Јавниот Повик бр. 01/2020 согласно Записникот 

од Комисијата за финансирање и буџет 
 

Член 1 
           Со оваа Одлука Советот на Општина 
Прилеп доделува средства на  Здруженија на 
граѓани и фондации, како и спортски клубови во 
областите од надлежност на општината, по 
Јавниот Повик бр. 01/2020 согласно Записникот 
од Комисијата за финансирање и буџет, бр.09-
1992/1 од 21.08.2020 година. 
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Член 2 
 Средствата од член 1 на оваа Одлука се 
обезбедуваат од потпрограма LOO-Спорт и 
рекреација на ставка 463-Трансфери до 
невладини организации, потставка 463120-
Трансфери до спортски клубови, и од 
потпрограма А00-Совет на Општина Прилеп, 
ставка 463-Трансфери до невладини 
организации, потставка 463110-трансфери до 
здрженија на граѓани и фондации, предвидени 
во Буџетот на Општина Прилеп за 2020 година.  

 
Член 3  

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

 
 
 Број 09-2043/50                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.08.2020 година                     на Советот на Општина Прилеп                                           

ПРИЛЕП                                              Еленче Ташкоска 
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