
 
 

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 ИЗВЕШТАJОТ ЗА 

РАБОТАТА НА СОВЕТОТ ЗА 2020 ГОДИНА 
 

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

 
 

   Број 08-170/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 

22.01.2021 година  на Општина Прилеп 

     П р и л е п     Илија Јованоски 

 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на Р.Македонија” бр 5/2002), член 26 
став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп 
(„Службен гласник  на Општина Прилеп„ бр. 
6/2003, 4/2005 и 11/2008) и член 119 од 
Деловникот на Советот на Општина Прилеп 
(“Службен гласник на Општина Прилеп 
бр.11/2004), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на 22.01.2021 година, 
донесе: 

 
И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

за работата на Советот за 2020 година 
 
 
Советот на Општина Прилеп во текот на 2020 
година, одржа 14 работни седници и 1 свечена 
седница. Има разгледано вкупно 353 прашања. 
  
 
 Поединечниот преглед на разгледаните 
прашања е како следува. 
 
БУЏЕТ И ОДЛУКИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ  НА 
БУЏЕТОТ 

1. Буџет на Општина Прилеп за 2020 година 
2. Годишна сметка на Буџетот на Општина 

Прилеп за 2019 година. 
3. Годишен извештај на Општина Прилеп за 

2019 година. 
4. Измени и дополнувања на Буџет на 

Општина Прилеп за 2020 година 
5. Буџет на Општина Прилеп за 2021 година. 
6. Буџетски Календар на Општина Прилеп за 

2021 година 
 
 
ИЗВЕШТАИ  И  КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАИ 

1. Квартален Извештај за извршување на 
Буџетот на Општина Прилеп за четврт 
квартал од 2019 година. 

2. Квартален Извештај за извршување на 
Буџетот на Општина Прилеп за прв 
квартал од 2020 година. 

3. Квартален Извештај за Извршување на 
Буџетот на Општина Прилеп за втор 
квартал од 2020 година 

4. Квартален Извештај за извршување на 
Буџетот на Општина Прилеп за 2020 
година за трет квартал. 

  
 

 
 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Службен гласник на Општина 
Прилеп – Излегува по потреба 

22 јануари 2021 година 
Службен гласник број 1 

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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ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 

1. Програма за измена и дополнување 
на Програмата за утврдување на 
критериуми и стандарди за 
поставување на урбана опрема на 
подрачјето на Општина Прилеп. 

2. Правилник за користење на 
финансиски средства од Буџетот на 
Општина Прилеп, за 
субвенционирање на граѓаните на 
подрачјето на Општина Прилеп, за 
купување клима уреди-инвертери и 
купување велосипеди за 2020 година,  

3. Програма за спроведување на општи 
мерки за заштита на населението од 
заразни болести во 2020 година 

4. Програма за измена и дополнување 
на Програмата за изработка на  
урбанистички планови на 
територијата  на  Општина Прилеп  за 
2020 година 

5. Програма за измена и дополнување 
на Програмата за изработка на  
урбанистички планови на 
територијата  на  Општина Прилеп  за 
2020 година 

6. Програма за измена и дополнување на 
Програмата за изработка на  
урбанистички планови на територијата  
на  Општина Прилеп  за 2020 година 

7. Програма за измена на Програмата за 
уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на Општина Прилеп за 2020 
година број 09-4376/10 од 26.12.2019 
година. 

8. Програма за урбанистички планови на 
територијата на Општина Прилеп за 
2020 година.  

9. 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. 

10. Програма за измена и дополнување на 
Програмата за изработка на  
урбанистички планови на територијата  
на  Општина Прилеп  за 2020 година. 

11. Оперативна Програма за организирање 
и функционирање на зимската служба 
на подрачјето од Општина Прилеп, за 
сезоната 2020/2021. 

12. Програма за изменување и 
дополнување на Програмата за 
уредување на градежно земјиште на 

подрачјето на општина Прилеп за 2020 
година. 

13. План на развојни програми на Општина 
Прилеп за 2021 година 

14. Програма за субвенционирање на 
Јавните Комунални Претпријатија 
основани од ЕЛС Општина Прилеп за 
2021 година. 

15. Програма за субвенционирање на 
месечните трошоци за вода на 
социјално ранливи категории на 
граѓани, за 2021 година. 

 
 
 
         О Д Л У К И 

1. Одлука за откажување од корисничко 
право над КП 21411  КО  Прилеп. 
2. Одлука за усвојување на Финансискиот 
план на ЈОУДГ,,Наша иднина’’ Прилеп, за 
2020 година. 
3. 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 период од 01.01.2020 до 
31.08.2020 година. 
4. Одлука за давање на позитивно 
мислење за донесување на Статут на ООУ 
“Гоце Делчев” Прилеп. 
5. Одлука за измена на Одлуката за 
извршување на буџетот на Општина 
Прилеп за 2020 година. 
6. Одлука за измени и дополнувања на 
Одлуката за утврдување на вредност на 
бодот за платите на административните 
службеници за 2020 година. 
7. Одлука за давање согласност за 
користење на името на Општината 
„Прилеп” во името на Здржението „Слоу 
Фуд”. 
8. Одлука за давање согласност на 
Одлуката за утврдување на вредноста на 
бодот за пресметување на плати за 
вработените во ЈКП „Пазари” - Прилеп, бр. 
02-19/1-2 од 15.01.2020 година. 
9. Одлука за давање согласност на 
Одлуката за утврдување на максималниот 
износ на вредноста на бодот за 
пресметување на платите на давателите на 
јавни услуги и на директорот на ЈОУДГ 
,,Наша иднина’’ Прилеп, за 2020 година. 

10. Одлука за давање согласност на Одлуката 
за утврдување на вредноста на бодот за 
пресметување на плати на 
административните службеници вработени 
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во ЈОУДГ „Наша Иднина” Прилеп за 2020 
година. 

11. Одлука за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.2967/2-КО Присад, на барање од 
Александра Петреска. 

12. Одлука за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.167-КО Манастир, на барање од Илко и 
Лилјана Петкоски. 

13. Одлука за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.703, -КО Селце, на барање од Саше 
Тодоров. 

14. Одлука за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.844 и 845, -КО Прилеп, на барање од 
Славица Мирческа. 

15. Одлука за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.116, -КО Прилеп, на барање од Стеван 
Стојаноски. 

16. Одлука за давање на позитивно мислење 
за донесување на Статут на ООУ “Блаже 
Конески” Прилеп. 

17. Одлука за давање на позитивно мислење 
за донесување на Статут на ООУ “Кирил и 
Методиј” с.Канатларци,Прилеп. 

18. Одлука за давање на позитивно мислење 
за донесување на Статут на ООУ “Страшо 
Пинџур” с.Мало Коњари,Прилеп. 

19. Одлука за давање на позитивно мислење 
за донесување на Статут на ООУ “Круме 
Волнароски” с.Тополчани,Прилеп. 

20. Одлука за давање на позитивно мислење 
за донесување на Статут на ООУ “Кочо 
Рацин” Прилеп. 

21. Одлука за усвојување на Финансискиот 
план на ООУ „Кочо Рацин” Прилеп, за 2020 
година. 

22. Одлука за усвојување на Финансискиот 
план на ООУ „Круме Волнароски” 
с.Тополчани, Прилеп, за 2020 година. 

23. Одлука за усвојување на Финансискиот 
план на ООУ „Страшо Пинџур” с.Мало 
Коњари, Прилеп, за 2020 година. 

24. Одлука за усвојување на Финансискиот 
план на ООУ „Кирил и Методиј” 
с.Канатларци, Прилеп, за 2020 година. 

25. Одлука за усвојување на Финансискиот 
план на ООУ „Гоце Делчев” Прилеп, за 2020 
година. 

26. Одлука за усвојување на Финансискиот 
план на ООУ „Рампо Левката” Прилеп, за 
2020 година. 

27. Одлука за усвојување на Финансискиот 
план на СОУ „Орде Чопела” Прилеп, за 
2020 година. 

28. Одлука за усвојување на Финансискиот 
план на СОУ „Ѓорче Петров” Прилеп, за 
2020 година. 

29. Одлука за усвојување на Финансискиот 
план на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане”-
Прилеп, за 2020 година. 

30. Одлука за усвојување на Финансискиот 
план на ООМУ „Ордан Михајлоски Оцка”-
Прилеп, за 2020 година. 

31. Одлука за усвојување на Финансискиот 
план на ООУ „Добре Јованоски”-Прилеп, за 
2020 година. 

32. Одлука за усвојување на Финансискиот 
план на ООУ „Блаже Конески”-Прилеп, за 
2020 година. 

33. Одлука за усвојување на Финансискиот 
план на ООУ „Климент Охридски”- Прилеп, 
за 2020 година. 

34. Одлука за усвојување на Финансискиот 
план на СОУ Гимназија „Мирче Ацев”-
Прилеп, за 2020 година. 

35. Одлука за усвојување на Финансискиот 
план на СОУ „Ристе Ристески-Ричко”-
Прилеп, за 2020 година. 

36. Одлука за усвојување на Финансискиот 
план на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу”-
Прилеп, за 2020 година. 

37. Одлука за утврдување на потреба за 
поставување на урбана опрема и 
условите,начинот и постапката за 
поставување на урбана опрема. 

38. Програма за утвдрување на критериуми и 
стандарди за поставување на урбана 
опрема на Општина Прилеп. 

39. Одлука за измена и дополнување на 
Одлуката за утврдување на приоритет на 
проектите: - „Дополнување на основен 
проект за мрежа за фекална канализација - 
Секундарна мрежа и пречистителна 
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станица во н.м. Мало Коњари”; - „Основен 
проект за реконструкција на главен довод 
од Пашоски ливади собирна шахта за Град 
Прилеп” и - „Основен Проект за 
реконструкција на стари градски извори – 
Лековски извори”, 

40. Одлука за проширување на средствата на 
Буџетот на Општина Прилеп за 2020 
година. 

41. Одлука за доделување на завршни плочки-
ивичнаци во површина од околу 100м 
должни на манастирот Св.Јован Крстител-
Маркова Чешма, Прилеп, кои ги има на 
располагање Општина Прилеп. 

42. Одлука за доделување на парични средства 
на Евгенија Најдоска за лекување на 
нејзиниот малолетен син Дејан Најдоски. 

43. Одлука за усвојување на Годишниот 
Извештај за реализирани активности на 
ЈОУДГ„Наша иднина”-Прилеп, во 2019 
година. 

44. Одлука за давање согласност на Одлуката 
за утврдување на вредноста на бодот за 
пресметување на плати на помошно-
технички лица вработени во ЈОУДГ „Наша 
Иднина” - Прилеп за 2020 година. 

45. Одлука за давање согласност на 
Програмата за реализација на дејноста на 
ЈОУ Градска библиотека ,,Борка Талески’’-
Прилеп, за 2020 година, со Финансиски 
план. 

46. Одлука за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.27/1 и 27/2, -КО Селце, на барање од 
Деко Метал ДООЕЛ. 

47. Одлука за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.592, 593, 599, 600, 601, -КО Леништа, на 
барање од Мартин и Филип Ачески. 

48. Одлука за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.432/2-КО Лениште, на барање од Даре 
Смоквоски. 

49. Одлука за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.406-КО Лениште, на барање од 
Елизабета Стојоска. 

50. Одлука за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.3256-КО Ореовец, на барање од 
Љилјана Стојановиќ. 

51. Одлука за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.1748-КО Лениште, на барање од 
Методија Ангелевски. 

52. Одлука за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.1646 и 1643-КО Топлица, на барање од 
Олимпија Јанкулоска. 

53. Одлука за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.3256-КО Ореовец, на барање од 
Павлина Чочкова. 

54. Одлука за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.4398 и 4649/1-КО Варош, на барање од 
Петре Наумоски.ѓОдлука за утврдување 
исполнети услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со 
која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.2984/6-КО 
Присад, на барање од Анита Димеска. 

55. Одлука за давање на позитивно мислење 
за донесување на Статут на ООМУ 
“Ордан Михајлоски-Оцка” -Прилеп. 

56. Одлука за давање согласност на 
Одлуката за утврдување на вредноста на 
бодот за пресметување на платите на 
давателите на јавни услуги и на 
Директорот на ЈОУ Дом за стари лица 
„Киро Крстески-Платник”-Прилеп, за 
2020 година. 

57. Одлука за давање согласност на 
Одлуката за утврдување на вредноста на 
бодот за пресметување на платите на 
јавните службеници во ЈОУ Дом за стари 
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лица ,,Киро Крстески-Платник’’- Прилеп 
за 2020 година. 

58. Одлука за давање согласност на 
Одлуката за утврдување на вредноста на 
бодот за пресметување на платите на 
помошно-техничките лица вработени во 
ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-
Платник”-Прилеп, за 2020 година. 

59. Одлука за давање согласност на 
Одлуката за отуѓување на расходовани 
основни средства на ЈОУ Дом за стари 
лица „Киро Крстески-Платник”- Прилеп. 

60. Одлука за доделување на завршни 
плочки- ивичнаци  во површина од околу 
100м должни на манастирот 
Св.„Димитрија”с.Селце,Прилеп кои ги 
има на располагање Општина Прилеп.  

61. Одлука за утврдување исполнети услови 
за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.410, 411/1, 414, 415-КО Прилеп, на 
барање од Трајанка Богданоска. 

62. Одлука за измена и дополнување на 
Одлуката за утврдување на потреба за 
поставување на урбана опрема и 
условите ,начинот и постапката за 
поставување на урбана опрема на 
подрачјето на Општина Прилеп. 

63. Одлука за донесување на локални мерки 
и препораки за заштита на населението 
од Пандемија на ЦОВИД-19 (корона 
вирус), на територијата на Општина 
Прилеп. 

64. Одлука за давање на согласност на 
Годишниот Извештај за спроведување на 
Програмата за управување со отпад  во 
Општина  Прилеп за 2019 година. 

65. Одлука за давање согласност на 
тримесечниот извештај за финансиското 
работење на ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп за 
периодот од 01.10.2019 година до 
31.12.2019 година. 

66. Одлука за усвојување на Годишната 
сметка на ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп, за 
2019 година. 

67. Одлука за усвојување на Годишната 
сметка и Извештајот за работењето на 
ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп, за 2019 година. 

68. Одлука за давање согласност на 
тримесечниот извештај за финансиското 
работење на ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп за 
период од 01.10.2019 до 31.12.2019 
година. 

69. Одлука за давање согласност на 
Годишната сметка и Извештајот за 

работењето на ЈП за ПУП Прилеп за 2019 
година. 

70. Одлука за давање согласност на 
тримесечниот извештај за финансиското 
работење на ЈП за ПУП Прилеп за 
периодот од 01.10.2019 година до 
31.12.2019 година. 

71. Одлука за давање согласност на 
Одлуката за утврдување на вредноста на 
бодот за пресметување на платите на 
вработените во ЈП за ПУП Прилеп за 2020 
година. 

72. Одлука за усвојување на Годишната 
сметка на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп, 
за 2019 година. 

73. Одлука за усвојување на Годишната 
сметка на ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро 
Крстески-Платник’’-Прилеп, за 2019 
година. 

74. Одлука за давање согласност на 
Извештајот за работата на ЈОУ Градска 
библиотека ,,Борка Талески’’-Прилеп, со 
Финансиски извештај за 2019 година. 

75. Одлука за усвојување на Годишната 
сметка на ЈОУ Градска библиотека 
,,Борка Талески’’-Прилеп, за 2019 година. 

76. Одлука за усвојување на Годишните 
сметки на ООМУ „Ордан Михајлоски 
Оцка”-Прилеп, за 2019 година. 

77. Одлука за усвојување на Годишните 
сметки на ООУ „Рампо Левката”-Прилеп, 
за 2019 година. 

78. Одлука за усвојување на Годишните 
сметки на ООУ „Кочо Рацин”- Прилеп, за 
2019 година. 

79. Одлука за усвојување на Годишните 
сметки на ООУ „Блаже Конески”-Прилеп, 
за 2019 година. 

80. Одлука за усвојување на Годишните 
сметки на ООУ „Добре Јованоски”-
Прилеп, за 2019 година. 

81. Одлука за усвојување на Годишните 
сметки на ООУ „Гоце Делчев” Прилеп, за 
2019 година. 

82. Одлука за усвојување на Годишните 
сметки на ООУ „Климент Охридски” 
Прилеп, за 2019 година. 

83. Одлука за усвојување на Годишните 
сметки на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане”-
Прилеп, за 2019 година. 

84. Одлука за усвојување на Годишните 
сметки на ООУ „Кирил и Методиј” 
с.Канатларци-Прилеп, за 2019 година. 

85. Одлука за усвојување на Годишните 
сметки на ООУ „Страшо Пинџур” с.Мало 
Коњари-Прилеп, за 2019 година. 
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86. Одлука за усвојување на Годишните 
сметки на ООУ „Круме Волнароски” 
с.Тополчани-Прилеп, за 2019 година. 

87. Одлука за усвојување на Годишните 
сметки на СОУ „Ѓорче Петров” Прилеп, за 
2019 година. 

88. Одлука за усвојување на Годишните 
сметки на СОУ „Ристе Ристески -Ричко” 
Прилеп, за 2019 година. 

89. Одлука за усвојување на Годишните 
сметки на СОУ „Орде Чопела”-Прилеп, за 
2019 година. 

90. Одлука за усвојување на Годишните 
сметки на СОУ Гимназија „Мирче Ацев”- 
Прилеп, за 2019 година. 

91. Одлука за усвојување на Годишните 
сметки на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-
Питу”-Прилеп,за 2019 година. 

92. Одлука за донесување на Регулациски 
план на ГУП за град Прилеп за ЧЕТВРТ 7 
во БЛОК 7.4, КО Прилеп, Општина 
Прилеп. 

93. Одлука за утврдување исполнети услови 
за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.1447 - КО Прилеп, на барање од Алија 
Бајрамоски. 

94. Одлука за утврдување исполнети услови 
за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на на 
КП бр.4776 - КО Прилеп, на барање од 
Андриано Пажески. 

 
95. Одлука за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.4784 - КО Прилеп, на барање од Боја 
Бојовски. 

96. Одлука за утврдување исполнети услови 
за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.381 - КО Чумово, на барање од Жарко 
Талески. 

97. Одлука за утврдување исполнети услови 
за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.2561/1 - КО Ореовец, на барање од 
Јован Митревски и Мице Генев. 

98. Одлука за утврдување исполнети услови 
за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.1998-КО Присад, на барање од Љупче 
Петрески. 

99. Одлука за утврдување исполнети услови 
за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на 
КП.бр.720/1 - КО Прилеп, на барање од 
Сафет Ајвазоски. 

100. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот 
опфат и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.2945-КО Присад, на 
барање од Стеван Базеркоски. 

101. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот 
опфат и вклопување на бесправниот 
објект на КП.бр.620 - КО Селце, на 
барање од Трајко Атанасоски. 

102. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот 
опфат и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.3296 - КО Варош, на 
барање од Зоран Бошески и Гоце 
Бошески. 

103. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот 
опфат и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.2989-КО Варош, на 
барање од Стојан Блажески. 

104. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши усогласување на намената на 
земјиштето согласно ГУП, на објект бр.1, 
на КП бр.23319, -КО Прилеп, од шифра Д 
зеленило и рекреација во А4-3 викенд 
куќа на барање на лицето Никола 
Богданоски. 

105. Одлука за утврдување на приоритет и 
давање на согласност за учество во 
проектната апликација „Подобрување на 
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атрактивноста и промоција на туризмот 
преку подобрување на вработливоста во 
Пелагонискиот регион и Регионот на 
Флорина”. 

106. Одлука за измени на Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина 
Прилеп за 2020 година. 

107. Одлука за измена на Одлуката за 
утврдување на висината на комунални 
такси. 

108. Одлука за давање согласност на 
Одлуката за ослободување од плаќање 
надомест на сите корисници на услуги во 
пазарот-закупопримачи на тезги и деловен 
простор за месеците април и мај 2020 
година, на ЈКП „Пазари” – Прилеп, согласно 
Пандемијата прогласена од ЦОВИД -19 
(корона вирус). 

109. Одлука за давање согласност на 
Одлуката за времено ослободување од 
надомест за подигање на комунален отпад, 
за корисниците за социјална помош и 
самохраните родители на ЈКП 
„Комуналец”-Прилеп, согласно 
Пандемијата прогласена од ЦОВИД -19 
(корона вирус). 

110. Одлука за давање на согласност на 
Одлуката за времено ослободување од 
надомест на комунален отпад, на правните 
лица од реон 60 (стара чаршија) и 
самостојните занаетчии на ЈКП 
„Комуналец”-Прилеп, согласно 
Пандемијата прогласена од ЦОВИД -19 
(корона вирус). 

111. Одлука за давање на согласност на План 
за заштита и спасување од поплави. 

112. Одлука за откажување од корисничко 
право над дел од КП 15625/1 КО  Прилеп 
(новоформирана КП 15625/3 КО Прилеп). 

113. Одлука за утврдување на приоритет и 
давање на согласност за учество во 
проектната апликација „Паметни 
прекугранични мрежи за одржливо 
вработување и раст во туризмот”. 

114. Одлука за измена на распоредот на 
средства на Буџетот на Општина Прилеп за 
2020 година. 

115. Одлука за прифаќање на донација на 
противпожарно возило и придружна 
опрема на Општина Прилеп и давање на 
трајно користење на Територијална 
противпожарна единица Прилеп. 

116. Одлука за донесување на  детален 
урбанистички план за четврт 3, блок 3.13, 
Општина Прилеп плански период 2019-
2024 година. 

117. Одлука за измена и дополнување на 
Одлуката за утврдување на висината на 
комунални такси 

118. Одлука за давање на трајно користење 
на движни ствари на ЈОУДГ „Наша Иднина”-
Прилеп 

119. Одлука за давање согласност на 
Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро 
Крстески-Платник’’-Прилеп 

120. Одлука за проширување на средствата 
на Буџетот на Општина Прилеп за 2020 
година 

121. Одлука за ненаплаќање на комунална 
такса за користење на простор пред 
деловни простории за вршење на дејност 
во Општина Прилеп за време на вонредна 
состојба 

122. Одлука за донесување на Регулациски 
план на ГУП за град Прилеп за БЛОК 10.4 во 
ЧЕТВРТ 10, КО Прилеп, Општина Прилеп 

123. Одлука за давање согласност на 
Одлуката за измена на Одлуката за 
утврдување на висината на трошоците и 
надоместоците за користење на 
инфраструктурата на гробиштата и 
придружните објекти на ЈКП „Комуналец” 
Прилеп 

124. Одлука за давање согласност на 
Статутарна Одлука за промена на 
предметот на работење на ЈКП 
„Комуналец”-Прилеп 

125. Одлука за давање согласност на 
Годишниот план за измена на Годишниот 
план за вработување во 2020 година, на 
ЕЛС Општина Прилеп 

126. Одлука за донесување на регулациски 
план на ГУП за град Прилеп, четврт 10, блок 
10.5, КО Прилеп и КО Ново Лагово, 
Општина Прилеп 

127. Одлука за донесување на регулациски 
план на ГУП за град Прилеп, четврт 4, блок 
4.1, КО Прилеп и КО Варош, Општина 
Прилеп 

128. 2.Одлука за усвојување на Годишната 
сметка и Извештајот за работењето на ЈКП 
,,Водовод и канализација’’-Прилеп, за 2019 
година. 

129. Одлука за давање согласност на 
тримесечниот извештај за финансиското 
работење на ЈКП ,,Водовод и 
канализација’’-Прилеп, за период од 
01.01.2020 до 31.03.2020 година. 

130. Одлука за давање согласност на 
тримесечниот извештај за финансиското 
работење на ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп, за 
период од 01.01.2020 до 31.03.2020 година. 



Службен гласник на Општина Прилеп број 1 од 22.01.2021 

8 
 

131. Одлука за давање согласност на 
тримесечниот извештај за финансиското 
работење на ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп, за 
период од 01.01.2020 до 31.03.2020 година. 

132. Одлука за давање согласност на 
тримесечниот извештај за финансиското 
работење на ЈП за ПУП Прилеп, за период 
од 01.01.2020 до 31.03.2020 година. 

133. Одлука за давање согласност на 
Одлуката за ослободување на родители за 
надоместок на трошоци за престој во ЈОУДГ 
„Наша Иднина”- Прилеп за месеците 
Април, Мај и Јуни и останатиот период до 
отпочнување со работа на градинките. 

134. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.3326-КО Ореовец, на барање од 
Снежана Калевска. 

135. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.449-КО Беровци, на барање од Апостол 
Котески. 

136. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.1809-КО Прилеп, на барање од Душан 
Перески. 

137. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.60/1- КО Лениште, на барање од Јордан 
Шошески. 

138. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.4251-КО Варош, на барање од Киро 
Ристевски.                                                            

139. .Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект број 1 
на КП бр.4779-КО Прилеп, на барање од 
Горанчо Бошковски, 

140. Одлука за измена на распоредот на 
средствата на Буџетот на Општина Прилеп 
за 2020 година. 

141. Одлука за давање согласност на 
Годишниот план за вработување во 2021 
година,на ООМУ “Ордан Михајлоски - 
Оцка”- Прилеп. 

142. Одлука за давање согласност на 
Годишниот план за вработување во 2021 
година,на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане”- 
Прилеп. 

143. Одлука за давање согласност на 
Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ООУ “Рампо Левката”- Прилеп. 

144. Одлука за давање согласност на 
Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ООУ “Блаже Конески”- Прилеп. 

145. Одлука за давање согласност на 
Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ООУ „Климент Охридски”-
Прилеп. 

146. Одлука за давање согласност на 
Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ООУ “Кочо Рацин”- Прилеп. 

147. Одлука за давање согласност на 
Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ООУ “Добре Јованоски”- Прилеп. 

148. Одлука за давање согласност на 
Годишниот план за вработување во 2021 
година,на ООУ “Гоце Делчев”- Прилеп. 

149. Одлука за давање согласност на 
Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ООУ „Страшо Пинџур”-с.Мало 
Коњари-Прилеп. 

150. Одлука за давање согласност на 
Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ООУ „Круме 
Волнароски”с.Тополчани-Прилеп. 

151. Одлука за давање согласност на 
Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ООУ “Кирил и 
Методиј”с.Канатларци-Прилеп. 

152. Одлука за давање согласност на 
Годишниот план за вработување во 2021 
година, на СОУ “Орде Чопела”- Прилеп. 

153. Одлука за давање согласност на 
Годишниот план за вработување во 2021 
година, на СОУ „Ѓорче Петров”- Прилеп. 

154. Одлука за давање согласност на 
Годишниот план за вработување во 2021 
година, на СОУ Гимназија  “Мирче Ацев”- 
Прилеп. 

155. Одлука за давање согласност на 
Годишниот план за вработување во 2021 
година, на СОУ „Ристе Ристески Ричко”- 
Прилеп. 
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156. Одлука за давање согласност на 
Годишниот план за вработување во 2021 
година, на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-
Питу”-Прилеп. 

157. Одлука за давање согласност на 
Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ЈОУДГ „Наша иднина” – Прилеп. 

158. Одлука за давање согласност на 
Годишниот план за вработување во 2021 
година,на ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп. 

159. Одлука за давање согласност на 
тримесечниот извештај за финансиското 
работење на ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп за 
период од 01.04.2020 до 30.06.2020 година. 

160. Одлука за давање согласност на 
тримесечниот извештај за финансиското 
работење на ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп за 
период од 01.04.2020 до 30.06.2020 година. 

161. Одлука за давање согласност на 
Консолидираната сметка за 2019 година од 
ЈКП,,Комуналец’’ и ДООЕЛ ,,Терминал-
Комуналец’’-Прилеп. 

162. Одлука 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. 

163. 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. 

164. 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. 

165. Одлука 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. 

166. Одлука 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. 

167. Одлука 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 

168. Одлука 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. 

169. Одлука за утврдување на приоритет на 
Општина Прилеп за проектот „ Изработка 
на техничка документација за изградба на 
фекална канализција со пречистителна 
станица за село Тополчани”. 

170. Одлука 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”. 

171. 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. 

172. Одлука за донесување на детален 
урбанистички план за четврт 11, блок 11.2, 
Општина Прилеп плански период 2018-
2023. 

173. Одлука за давање овластување за 
градење на ООУ „Добре Јованоски”-
Прилеп. 

174. Одлука за давање овластување за 
градење на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане”-
Прилеп. 

175. Одлука за давање овластување за 
градење на ООУ „Климент Охридски”-
Прилеп. 

176. Одлука за давање овластување за 
градење на ООУ „Рампо Левката”-Прилеп. 

177. Одлука за давање овластување за 
градење на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-
Питу”-Прилеп.  

178. Одлука 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. 

179. Одлука за давање на Овластување на 
Градоначалник на Општина Прилеп. 

180. Одлука за давање согласност на 
Одлуката за расходовање на електронски 
отпад на ООУ ,,Гоце Делчев’’-Прилеп. 
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181. Одлука за усвојување на Годишниот 
Извештај за работа на  ООУ “Гоце Делчев”- 
Прилеп, за учебната 2019/2020 година. 

182. Одлука за усвојување на Годишна 
Програма за работа на ООУ “Гоце Делчев”- 
Прилеп, за учебната 2020/2021 година. 

183. Одлука за усвојување на Годишниот 
Извештај за работа на ООУ „Кире 
Гаврилоски-Јане”- Прилеп, за учебната 
2019/2020 година. 

184. Одлука за усвојување на Годишна 
Програма за работа на ООУ „Кире 
Гаврилоски-Јане”- Прилеп, за учебната 
2020/2021 година. 

185. Одлука за усвојување на Годишниот 
Извештај за работа на ООУ “Блаже 
Конески”- Прилеп, за учебната 2019/2020 
година. 

186. Одлука за усвојување на Годишна 
Програма за работа на ООУ “Блаже 
Конески”- Прилеп, за учебната 2020/2021 
година. 

187. Одлука за усвојување на Годишниот 
Извештај за работа на ООУ “Добре 
Јованоски”- Прилеп, за учебната 2019/2020 
година. 

188. Одлука за усвојување на Годишна 
Програма за работа на ООУ “Добре 
Јованоски”- Прилеп, за учебната 2020/2021 
година. 

189. Одлука за усвојување на Годишниот 
Извештај за работа на ООУ „Климент 
Охридски”-Прилеп, за учебната 2019/2020 
година. 

190. Одлука за усвојување на Годишна 
Програма за работа на ООУ „Климент 
Охридски”-Прилеп, за учебната 2020/2021 
година. 

191. Одлука за усвојување на Годишниот 
Извештај за работа на ООУ “Рампо 
Левката”- Прилеп, за учебната 2019/2020 
година. 

192. Одлука за усвојување на Годишна 
Програма за работа на ООУ “Рампо 
Левката”- Прилеп, за учебната 2020/2021 
година. 

193. Одлука за усвојување на Годишниот 
Извештај за работа на  ООУ “Кочо Рацин”-
Прилеп, за учебната 2019/2020 година. 

194. Одлука за усвојување на Годишна 
Програма за работа на ООУ “Кочо Рацин”- 
Прилеп, за учебната 2020/2021 година. 

195. Одлука за усвојување на Годишниот 
Извештај за работа на ООУ “Кирил и 
Методиј”с.Канатларци- Прилеп, за 
учебната 2019/2020 година. 

196. Одлука за усвојување на Годишна 
Програма за работа на ООУ “Кирил и 
Методиј”с.Канатларци- Прилеп, за 
учебната 2020/2021 година. 

197. Одлука за усвојување на Годишниот 
Извештај за работа на  ООУ „Круме 
Волнароски” с.Тополчани-Прилеп, за 
учебната 2019/2020 година. 

198. Одлука за усвојување на Годишна 
Програма за работа на ООУ „Круме 
Волнароски”с.Тополчани-Прилеп, за 
учебната 2020/2021 година. 

199. Одлука за усвојување на Годишниот 
Извештај за работа на  ООУ „Страшо 
Пинџур”-с.Мало Коњари-Прилеп, за 
учебната 2019/2020 година. 

200. Одлука за усвојување на Годишна 
Програма за работа на ООУ „Страшо 
Пинџур”-с.Мало Коњари-Прилеп, за 
учебната 2020/2021 година. 

201. Одлука за усвојување на Годишниот 
Извештај за работа на ООМУ “Ордан 
Михајлоски - Оцка”- Прилеп, за учебната 
2019/2020 година. 

202. Одлука за усвојување на Годишна 
Програма за работа на ООМУ “Ордан 
Михајлоски - Оцка”- Прилеп, за учебната 
2020/2021 година. 

203. Одлука за усвојување на Годишниот 
Извештај за работа на СОУ Гимназија  
“Мирче Ацев”- Прилеп, за учебната 
2019/2020 година. 

204. Одлука за усвојување на Годишна 
Програма за работа на СОУ Гимназија  
“Мирче Ацев”- Прилеп, за учебната 
2020/2021 година. 

205. Одлука за усвојување на Годишниот 
Извештај за работа на СОУ „Ристе Ристески 
Ричко”- Прилеп, за учебната 2019/2020 
година. 

206. Одлука за усвојување на Годишна 
Програма за работа на СОУ „Ристе Ристески 
Ричко”- Прилеп, за учебната 2020/2021 
година. 

207. Одлука за усвојување на Годишниот 
Извештај за работа на СОУ “Орде Чопела”- 
Прилеп, за учебната 2019/2020 година. 

208. Одлука за усвојување на Годишна 
Програма за работа на СОУ “Орде Чопела”- 
Прилеп, за учебната 2020/2021 година. 

209. Одлука за усвојување на Годишниот 
Извештај за работа на СОУ „Ѓорче Петров”- 
Прилеп, за учебната 2019/2020 година. 

210. Одлука за усвојување на Годишна 
Програма за работа на СОУ „Ѓорче Петров”- 
Прилеп, за учебната 2020/2021 година 
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211. Одлука за усвојување на Годишниот 
Извештај за работа на СОЕПТУ „Кузман 
Јосифоски-Питу”-Прилеп, за учебната 
2019/2020 година. 

212. Одлука за усвојување на Годишна 
Програма за работа на СОЕПТУ „Кузман 
Јосифоски-Питу”-Прилеп, за учебната 
2020/2021 година. 

213. Одлука за давање согласност на 
Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ЕЛС Општина Прилеп. 

214. Одлука за давање согласност на 
Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ЈКП ,,Комуналец ’’-Прилеп. 

215. Одлука за давање согласност на 
Годишниот план за вработување во 2021 
година,на ЈП за ПУП Прилеп. 

216. Одлука за давање согласност на 
тримесечниот извештај за финансиското 
работење на ЈП за ПУП Прилеп за период 
од 01.04.2020 година до 30.06.2020 година. 

217. Одлука за кофинансирање на Програма 
за работно ангажирање во рамките на 
проектот ‘‘Креирање можности за работа за 
сите-ИВ‘‘. 

218. Одлука за измена и дополнуванње на 
Одлуката за формирање на Локален Совет 
за  превенција. 

219. Одлука за измена и дополнување на 
Одлуката за формирање на Локална 
комисија за борба против трговија со луѓе и 
илегална миграција во Општина Прилеп. 

220. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.1348-КО Селце, на барање од Благоја 
Неделкоски. 

221. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.353-КО Волково, на барање од Благоја 
Стојаноски. 

222. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.726-КО Кадино Село, на барање од Гоце 
Митрески. 

223. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.501-КО Варош, на барање од Златко 
Сиљаноски. 

224. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.1613-КО Топлица, на барање од 
Александра Данаилова. 

225. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.532 КО Леништа, на барање од Гоце 
Гически. 

226. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.3006 КО Ракле, на барање од Зоран 
Талевски. 

227. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.3210/1 КО Ореовец, на барање од Кире 
Пејоски. 

228. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.5/1 КО Лениште, на барање од Лила 
Јорданоска. 

229. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.1062/7 КО Плетвар, на барање од Љубен 
Конески. 

230. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.360 КО Беровци, на барање од Петар 
Мирчески. 

231. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
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бр.1338/1-КО Прилеп, на барање од Сејхан 
Алиоски. 

232. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.204 КО Селце, на барање од Снежа 
Маркоска. 

233. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.2863 КО Прилеп и КП бр.2864 КО 
Прилеп, на барање од Танас Костов. 

234. Одлука измена и дополнување на 
Одлуката за утврдување исполнети услови 
за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат  и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.359-КО Прилеп, на барање од Петрески 
Бени,  

235. Одлука за давање согласност на 
Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ЈКП ,,Водовод и канализација’’-
Прилеп. 

236. Одлука за давање согласност на 
Измената и дополнувањето на Годишниот 
план за вработување во 2020 година, на 
ЈКП ‘’Комуналец’’-Прилеп. 

237. Одлука за усвојување на Програмата за 
управување на отпад на територијата на 
Општина Прилеп за 2021 година, на ЈКП 
„Комуналец” Прилеп. 

238. Одлука за усвојување на Програмата за 
одржување на јавна чистота на 
територијата на Општина Прилеп за 2021 
година, на ЈКП „Комуналец” Прилеп. 

239. Одлука за усвојување на Програмата за 
работа и одржување на градските гробишта 
и капела за 2021 година, на ЈКП 
„Комуналец” Прилеп. 

240. Одлука за усвојување на Програмата за 
одржување и користење на паркови, 
зеленило, парк-шуми и рекреативни 
површини и програма за подигање и 
одржување на зеленило за 2021 година, на 
ЈКП „Комуналец” Прилеп. 

241. Одлука за усвојување на Програмата за 
стационар за згрижување на животни 
скитници (Шинтерска Служба) на Општина 
Прилеп за 2021 година, на ЈКП „Комуналец” 
Прилеп. 

242. Одлука за давање согласност на 
тримесечниот извештај за финансиското 

работење на ЈКП „Пазари” - Прилеп, за 
период од 01.07.2020 година до 30.09.2020 
година. 

243. Одлука за давање согласност на 
Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ЈОУ Градска Библиотека ,,Борка 
Талески’’-Прилеп. 

244. Одлука за усвојување на Извештајот за 
работа на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп, за 
2019/2020 година. 

245. Одлука за усвојување на Годишната 
Програма за работа на ЈОУДГ ,,Наша 
иднина’’-Прилеп за 2020/2021 година. 

246. Одлука за давање согласност на 
Одлуката за работа на воспитна група со 
помал број на деца во ЈОУДГ„Наша 
иднина”- Прилеп во објектите во други 
просторни услови во с.Канатларци, Големо 
Коњари и Беровци, како и согласност за 
работа на воспитните групи со помал број 
на деца во ЈОУДГ „Наша иднина” - Прилеп 
во објектите во ,,Бончејца,, ,,Тризла,, „Гоце 
Делчев,, ,,Мирче Ацев,, ,,Рампо Левката,, и 
,,Работнички,, согласно Протоколот за 
активности во установите за загрижување 
на деца по престанување на траењето на 
вонредната состојба, донесен од страна на 
Владата на Република Северна Македонија. 

247. Одлука за подигање, чување, 
одржување, заштита и користење на  
спомен обележје-спомен плочи поставени 
на сквер (патека) во чест на  славните 
личности од областа на културата од 
Прилеп. 

248. Одлука за прифаќање на донација на 
Општина Прилеп од „МЕРМЕРЕН 
КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП”. 

249. Одлука за давање согласност на 
Одлуката за отстранување на електронски 
отпад-компјутерска опрема од проектот 
,,Компјутер за секое дете,, на СОУ ,,Ристе 
Ристески-Ричко”-Прилеп 

250. Одлука за донесување на Регулациски 
план на ГУП за Град Прилеп, четврт 5, блок 
5.4, КО Прилеп, Општина Прилеп. 

251. Одлука за донесување на Регулациски 
план на ГУП за Град Прилеп, четврт 10, блок 
10.11, КО Прилеп, Општина Прилеп. 

252. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.4002/5 – КО Варош, на барање од 
Василе Пејкоски. 

253. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
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планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.333/2- КО Прилеп, на барање од Дејан 
Андоноски. 

254. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.904-КО Прилеп, на барање од  Димко 
Наумоски. 

255. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.2561/7- КО Ореовец, на барање од  
Јадранка Димовска. 

256. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.3229/3- КО Ореовец и КП бр.3229/4- КО 
Ореовец, на барање од  Марјан 
Нестороски. 

257. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.402/3-КО Прилеп, на барање од  Марјан 
Петрески и Славица Боцеска 

258.  Одлука за утврдување исполенти 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.2001- КО Присад, КП бр.2020 - КО 
Присад и КП бр. 2076-КО Присад, на 
барање од  Боро Николоски. 

259. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.4691-КО Прилеп, на барање од  Зоран 
Ристевски. 

260. Одлука за давање согласност и 
овластување за потпишување на Договор 
за грант,согласно Договор за финансирање 
СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република 
Северна Македонија и Европска 
инвестициона банка за Проект: 
“Водоснабдување и одведување на 
отпадни води” во врска со Законот за 

задолжување на Република Северна 
Македонија со заем кај Европската 
инвестициона банка по Договорот за заем 
по Проектот „Водоснабдување и 
одведување отпадни води” (“Службен 
весник на РСМ” број 83/10) и Одлуката за 
распределба на средства согласно 
договорот за заем по проектот 
„Водоснабдување и одведување на 
отпадни води” (“Службен весник на РСМ” 
број 154/2010), меѓу Општина Прилеп и 
Министерство за транспорт и врски на 
Република Северна Македонија. 

261. Одлука за давање согласност и 
овластување за измирување односно 
пренасочување на средства од буџетската 
сметка на Општина Прилеп. 

262. Одлука за определување услови и 
начин на давање под закуп на недвижен 
имот кој се наоѓа на КП 15641 сопственост 
на ЕЛС-Општина Прилеп, во  постапка со 
електронско јавно наддавање. 

263. Одлука за определување услови и 
начин на давање под закуп на недвижен 
имот кој се наоѓа на КП 10029 сопственост 
на ЕЛС-Општина Прилеп, во  постапка со 
електронско јавно наддавање 

264. Одлука за доделување на  средства на 
ФК “Победа” - Прилеп.жОдлука за 
усвојување на Финансиски план на ЈКП 
„Комуналец” - Прилеп за 2021 година. 

265. Одлука за давање согласност на 
тримесечниот извештај за финансиското 
работење на ЈКП „Комуналец” - Прилеп, за 
период од 01.07.2020 година до 30.09.2020 
година. 

266. Одлука за давање согласност на 
тримесечниот извештај за финансиското 
работење на ЈКП „Водовод и канализација 
“ - Прилеп, за период од 01.07.2020 година 
до 30.09.2020 година. 

267. Одлука за усвојување на Финансискиот 
план на ЈКП Пазари-Прилеп, за 2021 
година. 

268. Одлука за усвојување на Програмата за 
работа на ЈКП Пазари-Прилеп, за 2021 
година. 

269. Одлука за усвојување на Програмата за 
субвенционирање на трошоци од 
работењето на ЈКП Пазари-Прилеп, за 2021 
година. 

270. Одлука за давање согласност на 
Измените на годишниот план за 
вработување во 2021 година, на ЈОУ Дом 
за стари лица ,,Киро Крстески-Платник’’-
Прилеп. 
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271. Одлука за давање согласност на 
тримесечниот извештај за финансиското 
работење на ЈП за ПУП-Прилеп, за период 
од 01.07.2020 година до 30.09.2020 година. 

272. Одлука за ослободување од плаќање 
надоместок за уредување на градежно 
земјиште за изградба на објекти од јавен 
интерес-училишна спортска сала во 
Прилеп. 

273. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат 
и вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.3033 КО Ореовец, на барање од  Пеце 
Димески. 

274. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат 
и вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.2908 КО Ореовец, на барање од  Кирил 
Андоноски. 

275. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат 
и вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.3206 КО Ореовец, на барање од  Илија 
Јованоски. 

276. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат 
и вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.3130 КО Ореовец, на барање од  
Здравко Спиркоски. 

277. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат 
и вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.158 КО Прилеп, на барање од  Живко 
Димовски. 

278. Одлука за утврдување исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат 
и вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.1693 КО Селце, на барање од  Веле 
Ѓорѓијоски. 

279. Решение за разрешување и именување 
на член во Управниот одбор на 
ЈКП,,Водовод и канализација’-’Прилеп. 

280. Одлука за усвојување на Финансискиот 
план на ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро 

Крстески Платник’’-Прилеп, за 2021 
година. 

281. Решение за разрешување и именување 
на член во Управниот одбор на 
ЈКП,,Водовод и канализација’-’Прилеп. 

282. Одлука за давање на трајно користење 
на движни ствари на ЈКП „Пазари”-Прилеп. 

283. Одлука за донесување на техничка 
исправка  на ДУП за УЕ 6, УБ 6.01,плански 
опфат “1” ,КО Прилеп , Општина Прилеп. 

284. Одлука за извршување на Буџетот на 
Општина Прукеп за 2021 година.  

285. Одлука за утврдување вредноста на 
бодот за платите на административните 
службеници за 2021 година. 

286. Одлука за определување на висината 
на благајничкиот максимум. 

287. Одлука за усвојување на Извештајот-
Информацијата за безбедносната состојба 
на подрачјето на ПС од Општа надлежност-
Прилеп, во текот на второт полугодие од 
2019 година. 

288. Одлука за усвојување на Извештајот-
Информацијата за безбедносната состојба 
на подрачјето на ПС од Општа надлежност-
Прилеп, во текот на првото полугодие од 
2020 година. 

289. Одлука за усвојување на Финансискиот 
план на ЈОУДГ,,Наша иднина’’ Прилеп, за 
2021 година. 

290. Одлука за давање согласност на 
Одлуката за утврдување на почетокот и 
завршетокот на работното време на ЈОУДГ 
,,Наша иднина’’Прилеп. 

291. Одлука за утврдување на потреба за 
поставување на урбана опрема и условите, 
начинот и постапката за поставување на 
урбана опрема. 

292. Одлука за донесување на техничка 
исправка на ДУП за четврт 3, блок 3.13, 
Општина Прилеп. 

293. Одлука за усвојување на Финансискот 
план со планирани инвестиции на ЈП за 
ПУП Прилеп, за 2021 година. 

294. Одлука за усвојување на Програмата за 
работа на ЈП за ПУП Прилеп - планирани 
активности во 2021 година. 

295. Одлука за давање согласност на 
Одлуката за утврдување на вредноста на 
бодот за пресметување на платите на 
вработените во ЈП за ПУП Прилеп за 2021 
година. 

296. Одлука за давање согласност на 
Измената на годишниот план за 
вработување во 2021 година, на ООУ 
,,Блаже Конески’’-Прилеп, 
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               Р Е Ш Е Н И Ј А 

1. Решение за разрешување и именување 
на член во Управниот одбор на ЈОУ 
Градска Библиотека „Борка Талески” 
Прилеп 

2. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈОУ Дом за стари 
лица  “Киро Крстески -Платник”-Прилеп 

3. Решение за разрешување и именување 
на член во Училишен Одбор  на СОУ 
„Ѓорче Петров” - Прилеп. 

4. Решение за разрешување и именување 
на претставник на Општина Прилеп во 
Училишниот одбор на СОУ “Ристе 
Ристески-Ричко”-Прилеп. 

5. Решение за измена и дополнување на 
Решението за именување членови на 
Советот кои присуствуваат при 
склучување на бракови во Прилеп и МК 
Плетвар, МК Тројаци и МК Старо 
Лагово. 

6. Решение за разрешување и именување 
на претставник на Општина Прилеп во 
Училишниот одбор на СОУ “Орде 
Чопела”-Прилеп 

7. Решение за утврдување престанок на 
мандат на функцијата член на Советот 
на Општина Прилеп и престанок на 
функцијата Претседател на Советот на 
Миле Талевски. 

8. Решение за констатирање престанок на 
мандат на член на Советот на Општина 
Прилеп Петар Ристески. 

9. Решение за верификација на мандат на 
член на Советот на Општина Прилеп од 
листата на кандидати на коалицијата 
предводена од СДСМ. 

10. Решение за верификација на мандат на 
член на Советот на Општина Прилеп од 
листата на кандидати на коалицијата 
предводена од ВМРО-ДПМНЕ.  

11. Решение за избор на Претседател на 
Советот на Општина Прилеп. 

12. Решение за измена и дополнување на 
решението за избор на Комисија за 
мандатни прашања, избори и 
именувања. 

13. Решение за измена и дополнување на 
решението за формирање Комисија за 
општествени дејности и правата на 
децата. 

14. Решение за измена и дополнување на 
решението за формирање Комисија за 
урбанизам, комунални дејности и 
заштита на животната средина. 

15. Решение за разрешување и именување 
на член во Надзорниот одбор за 
контрола на материјално-финансиското 
работење на ЈП за ПУП Прилеп. 

16. Решение за разрешување и именување 
на член во Надзорниот одбор за 
контрола на материјално-финансиското 
работење на ЈКП „Комуналец”-Прилеп. 

17. Решение за разрешување и именување 
на членови во Управниот одбор на ЈКП 
„Комуналец”-Прилеп. 

18. Решение за разрешување и именување 
на член во Управниот одбор на Јавно 
претпријатие за енергетски дејности 
“Енерго-Прилеп” Прилеп. 

19. Решение за избор на претседател на 
Комисијата за општествени дејности и 
права на децата. 

20. Решение за разрешување и именување 
на претставник на Општина Прилеп во 
Училишниот одбор на ООУ  “Круме 
Волнароски”-с. Тополчани-Прилеп. 

21. Решение за измена и дополнување на 
решението за формирање Комисија за 
општествени дејности и правата на 
децата. 

22. Решение за измена и дополнување на 
Решението за избор на Комисијата за 
одбележување  празници и 
манифестации и доделување награди и 
признанија. 

23. Решение за измена и дополнување на 
Решението за формирање Комисија за 
родова еднаквост. 

24. Решение за разрешување и именување 
на член во Управниот одбор на 
ЈКП,,Водовод и канализација’-’Прилеп. 

25. Решение за разрешување и именување 
на претставник на Општина Прилеп во 
Училишниот одбор на ООМУ  “Ордан 
МИхајлоски -Оцка” –Прилеп. 

 
               ЗАКЛУЧОЦИ 

1. Заклучок за примена на Уредбата со 
законска сила на законот за локална 
самоуправа за време на вонредна 
состојба и Уредба со законска сила за 
дополнување на уредбата со законска 
сила на законот за локална самоуправа 
за време на вонредна состојба 

2. Заклучок – Изјава дека Општина 
Прилеп ги исполнува условите 

3. Заклучок за усвојување на Збирниот 
извештај за проценетата штета на 
подрачјето на Општина Прилеп од 
невремето на ден 17.08.2020 година. 
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4. Заклучок за усвојување на Збирниот 
извештај за проценетата штета на 
подрачјето на Општина Прилеп од 
невремето на ден 19.08.2020 година. 

5. Заклучок за усвојување на Збирниот 
извештај за проценетата штета на 
подрачјето на Општина Прилеп од 
невремето на ден 25.08.2020 година. 

 
                ДЕЛОВНИК 

1. Деловник за измена и дополнување на 
Деловникот на Советот на Општина 
Прилеп. 

 
АКТ ОД КОМИСИЈА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ 
ПРАЗНИЦИ И МАНИФЕСТАЦИИ  
И ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА 

1. Одлука за доделување на награди 
и признанија по повод 3-ти 
Ноември - Денот на 
ослободувањето на Прилеп. 

 
 
    Број 09-168/2                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.01.2021 година                        на Совет на Општина Прилеп 
           Прилеп                                            Еленче Ташковска    

 
 
 

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

 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА 

ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА 
 

1.Програмата за работа на Советот на 
Општина Прилеп за 2021 година, се 
објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08-170/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 

22.01.2021 година  на Општина Прилеп 

     П р и л е п     Илија Јованоски 

   

   

   

 
 

 
   Врз основа на член 36 став 1 точка 1 

од Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на Р.Македонија" бр 5/2002), член 26 

став 1 точка 3 од Статутот на Општина Прилеп 

(„Службен гласник  на Општина Прилеп„ бр. 

6/2003, 4/2005 и 11/2008) и член 119 од 

Деловникот на Советот на Општина Прилеп 

("Службен гласник на Општина Прилеп 

бр.11/2004), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 22.01.2021 година, 

донесе: 

 

П Р О Г Р А М А 

за работа на Советот на Општина Прилеп за 

2021 година 

             

           I. ОПШТ ДЕЛ 

          Според надлежностите што се 

определени со Уставот на Република Северна 

Македонија, Законот за локалната самоуправа, 

Стаутот и Деловникот за работа на Советот на 

Општина Прилеп, Советот донесува Програма 

за работа за 2021 година. 

          Во Програмата се обележани основните 

рамки и насоки за работа на Советот во 

календарската 2021 година согласно со 

надлежностите кои се во ингеренции на 

Советот.  

 Програмата овозможува 

транспарентност во работата на Општината и е 

отворена за постојано проширување и 

дополнување согласно со укажувања на 

заинтересирани субјекти и поединци од 

Општината.  

 

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

II.1. Прво тримесечие - период ЈАНУАРИ - 

МАРТ 2021 година 

   

НОСИТЕЛ: Сектор за урбанизам, комунални 

работи и заштита на животна средина.      

РАЗГЛЕДУВА:Комисија за урбанизам, 

комунални  дејности и заштита на животна 

средина  

ДОНЕСУВА:Советот на Општина Прилеп. 

 Програма за изработка на 

урбанистички планови на територијата 

на Општина Прилеп за 2021 година. 

 Програма за поставување на урбана 

опрема на подрачјето на Општина 

Прилеп за 2021 година. 

 Донесување, изменување и 

дополнување на урбанистичките 

планови во Општина Прилеп. 

 Утврдување на услови за донесување 

на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправните објекти и 
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утврдување услови за пренамена на 

објектите. 

 

ИЗРАБОТУВА: ЈКП "Комуналец" Прилеп, ЈКП 

"Водовод и канализација" Прилеп, ЈКП"Пазари" 

Прилеп, ЈП за ПУП Прилеп,Сектор за 

финансирање ЕЛС 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за финансирање и 

буџет 

ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 

 Завршна сметка на Буџетот на 

Општина Прилеп за 2020 година. 

 Завршна сметка за финансиското 

работење на ЈКП "Комуналец" Прилеп 

за  2020 година.  

 Завршна сметка за финансиското 

работење на ЈКП "Водовод и 

канализација" Прилеп за  2020 година. 

 Завршна сметка за финансиското 

работење на ЈКП"Пазари" Прилеп за  

2020  година.  

 Завршна сметка за финансиското 

работење на ЈП за ПУП Прилеп за 2020 

година 

 

 

ИЗРАБОТУВА: основните и средните училишта 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за финансирање и 

буџет  

ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на 

ООУ "Кочо Рацин" - Прилеп  

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на 

ООУ "Рампо Левката" - Прилеп. 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на 

ООУ "Кире Гаврилоски" - Прилеп. 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на 

ООУ ООУ "Гоце Делчев" - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на 

ООУ "Добре Јованоски" - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на 

ООУ "Блаже Конески" - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на 

ООУ "Климент Охридски" - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на 

ООУ "Круме Волнароски" - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на 

ООУ "Страшо Пинџур" - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на 

ООУ ’Кирил и Методиј’ - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на 

СОУ "Мирче Ацев" - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на 

СОУ "Орде Чопела" - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на 

СОУ "Ристе Ристески" - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на 

СОУ "Ѓорче Петров" - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на 

СОУ "Кузман Јосифоски" - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на 

ООМУ „ Ордан Михајлоски- Прилеп 

 

 

ИЗРАБОТУВА: ЈКП "Комуналец" Прилеп, 

ЈОУДГ „Наша иднина" Прилеп, ЈОУ Градска 

библиотека „Борка Талески„-Прилеп 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за урбанизам,  

комунални дејности и заштита на животна 

средина и Комисија за општествени дејности и 

правата на децата 

ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 

 Извештај за извршениот Оперативен 

план на ЈКП „Комуналец„- Прилеп за 

2020 година. 

 Извештајот за реализирани активности 

на ЈОУДГ „Наша иднина" Прилеп за 

2020 година 

 Извештајот за реализација на 

Годишната Програма за работа на 

ЈОУДГ „Наша иднина" Прилеп за 2020 

година 

  Извештајот за работата на ЈОУ 

Градска библиотека „Борка Талески„-

Прилеп 

 

 

ИЗРАБОТУВА: Комисија за општествени  

дејности и Комисија за одбележување на  

значални настани, личности и празници 

НОСИТЕЛ: Совет на Општина Прилеп и 

Комисијата за  општествени дејности 

 

 Програма за одбележување на верскиот 

празник ,,Прочка" и учество во 

манифестацијата ,,Собири на карневалски 

градови".  

 Одлука за продолжување на работното 

време на угостителските објекти за 

време на Меѓународниот карневал 

,,ПРОЧКА’’ за 2021 година 

 Советнички прашања и одговори. 

 

 

             II.2. Второ тримесечие - период АПРИЛ 

- ЈУНИ 2021 година 

 

НОСИТЕЛ: Сектор за урбанизам, комунални 

работи и 

 заштита на животна средина.      

РАЗГЛЕДУВА:    Комисија за урбанизам, 

комунални  дејности и заштита на животна 

средина  

 ДОНЕСУВА:Советот на Општина Прилеп. 
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 Утврдување на услови за донесување 

на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправните објекти 

како и утврдување услови за пренамена 

на објектите. 

 Донесување, изменување и 

дополнување на урбанистичките 

планови во Општина Прилеп. 

 

 

ИЗРАБОТУВА: ЈКП "Комуналец" Прилеп, ЈКП 

"Водовод и канализација" Прилеп, ЈКП"Пазари" 

Прилеп, ЈП за ПУП Прилеп,Сектор за 

финансирање ЕЛС 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за финансирање и 

буџет ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 

 Извештај за извршување на Буџетот на 

Општина Прилеп за прв квартал, 

 Финансискиот Извештај за 

финансиското работење на ЈП за ПУП 

Прилеп, за прв квартал 

 Финансискиот Извештај за 

финансиското работење на ЈКП 

,,Водовод и канализација’’ Прилеп, за 

прв квартал 

 Финансискиот Извештај за 

финансиското работење на ЈКП 

,,Пазари’’ Прилеп, за прв квартал 

 Финансискиот Извештај за 

финансиското работење на ЈКП 

,,Комуналец’’ Прилеп, за прв квартал 

 

ИЗРАБОТУВА: основните и средните училишта 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за општествени 

дејности и правата на децата 

ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 

 Финансиски план на ООУ "Кочо 

Рацин" - Прилеп за 2021 

 Финансиски план на ООУ "Рампо 

Левката" - Прилеп за 2021 

 Финансиски план на ООУ "Кире 

Гаврилоски" - Прилеп за 2021 

 Финансиски план на ООУ ООУ "Гоце 

Делчев" - Прилеп за 2021 

 Финансиски план на ООУ "Добре 

Јованоски" - Прилеп за 2021 

 Финансиски план на ООУ "Блаже 

Конески" - Прилеп за 2021 

 Финансиски план на ООУ "Климент 

Охридски" - Прилеп за 2021 

 Финансиски план на ООУ "Круме 

Волнароски" - Прилеп за 2021 

 Финансиски план на ООУ "Страшо 

Пинџур" - Прилеп за 2021 

 Финансиски план на ООУ ’Кирил и 

Методиј’ - Прилеп за 2021 

 Финансиски план на СОУ "Мирче 

Ацев" - Прилеп за 2021 

 Финансиски план на СОУ "Орде 

Чопела" - Прилеп за 2021 

 Финансиски план на СОУ "Ристе 

Ристески" - Прилеп за 2021 

 Финансиски план на СОУ "Ѓорче 

Петров" - Прилеп за 2021 

 Финансиски план на СОУ "Кузман 

Јосифоски" - Прилеп за 2021 

 Финансиски план на ООМУ „ Ордан 

Михајлоски- Прилеп за 2021 

 

 

 

НОСИТЕЛ: Сектор за урбанизам, комунални 

работи и 

 заштита на животна средина.      

РАЗГЛЕДУВА:    Комисија за урбанизам, 

комунални  дејности и заштита на животна 

средина  и Комисија  за општествени дејности 

ДОНЕСУВА:Советот на Општина Прилеп. 

 Правилник за поставување на урбана 

опрема;  

 

ИЗРАБОТУВА: ЈП за ПУП Прилеп,ЛЕР 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за урбанизам,  

комунални дејности и заштита на животна 

средина 

ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 

 

o Одлука за определување на локалитет 

за организирање на"Фестивал на 

пивото - 2021 

o Ценовникот на услугите за паркирање 

на патнички моторни возила на Јавните 

паркиралишта од значење за Општина 

Прилеп за време на оджување на 

ПИВО ФЕСТ 2021 – ПРИЛЕП 

o Одлука за продолжувње на работното 

време на угостителските објекти за 

време на одржување на "Фестивал на 

пивото – 2021 

 

II.3. Трето тримесечие - период ЈУЛИ - 

СЕПТЕМВРИ 2021 година 

 

 

НОСИТЕЛ: Сектор за урбанизам, комунални 

работи и 

 заштита на животна средина.      

РАЗГЛЕДУВА:    Комисија за урбанизам, 

комунални  дејности и заштита на животна 

средина   

ДОНЕСУВА:Советот на Општина Прилеп. 

 

 Утврдување на услови за донесување 
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на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправните објекти 

како и утврдување услови за пренамена 

на објектите. 

 Донесување, изменување и 

дополнување на урбанистичките 

планови во Општина Прилеп. 

 

 

ИЗРАБОТУВА: ЈКП "Комуналец" Прилеп, ЈКП 

"Водовод и канализација" Прилеп, ЈКП"Пазари" 

Прилеп, ЈП за ПУП Прилеп,Сектор за 

финансирање ЕЛС 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за финансирање и 

буџет ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 

 Извештај за извршување на Буџетот на 

Општина Прилеп за втор квартал, 

 Финансискиот Извештај за 

финансиското работење на ЈП за ПУП 

Прилеп, за втор квартал 

 Финансискиот Извештај за 

финансиското работење на ЈКП 

,,Водовод и канализација’’ Прилеп, за 

втор квартал 

 Финансискиот Извештај за 

финансиското работење на ЈКП 

,,Пазари’’ Прилеп, за втор квартал 

 Финансискиот Извештај за 

финансиското работење на ЈКП 

,,Комуналец’’ Прилеп, за втор квартал 

 

ИЗРАБОТУВА: Комисија за одбележување на  

значални настани, личности и празници   во  

соработка со Сојузот  

на борците 

РАЗГЛЕДУВА: Советот на Општина Прилеп 

УСВОЈУВА:       Советот на Општина Прилеп. 

 

 

 Програма за прославување на 11 

Октомври.  

 

 

ИЗРАБОТУВА: ПС прилеп 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за општествени 

дејности ДОНЕСУВА:Совет на Општина  

Прилеп 

 

 Информација за превземените мерки за 

безбедноста на сообраќајот на 

патиштата во Општина Прилеп. 

 

ИЗРАБОТУВА: сите ООУ и СОУ 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за општествени 

дејности ДОНЕСУВА:Совет на Општина  

Прилеп 

 

 

 Годишниот Извештај за работа на ООУ 

"Кочо Рацин" - Прилеп, за учебната 

2020/2021 година 

 Годишниот Извештај за работа на ООУ 

"Рампо Левката" - Прилеп, за учебната 

2020/2021 година 

 Годишниот Извештај за работа на ООУ 

"Кире Гаврилоски" - Прилеп, за 

учебната 2020/2021 година 

 Годишниот Извештај за работа на ООУ 

"Гоце Делчев" - Прилеп, за учебната 

2020/2021 година 

 Годишниот Извештај за работа на ООУ 

"Добре Јованоски" - Прилеп, за 

учебната 2020/2021 година 

 Годишниот Извештај за работа на ООУ 

"Блаже Конески" - Прилеп, за учебната 

2020/2021 година 

 Годишниот Извештај за работа на ООУ 

"Климент Охридски" - Прилеп, за 

учебната 2020/2021 година 

 Годишниот Извештај за работа на ООУ 

"Круме Волнароски" - Прилеп, за 

учебната 2020/2021 година 

 Годишниот Извештај за работа на ООУ 

"Страшо Пинџур" - Прилеп, за 

учебната 2020/2021 година 

 Годишниот Извештај за работа на ООУ 

’Кирил и Методиј’ - Прилеп, за 

учебната 2020/2021 година  

 Годишниот Извештај за работа на СОУ 

"Мирче Ацев" - Прилеп, за учебната 

2020/2021 година 

 Годишниот Извештај за работа на СОУ 

"Орде Чопела" - Прилеп, за учебната 

2020/2021 година 

 Годишниот Извештај за работа на СОУ 

"Ристе Ристески" - Прилеп, за учебната 

2020/2021 година 

 Годишниот Извештај за работа на СОУ 

"Ѓорче Петров" - Прилеп, за учебната 

2020/2021 година 

 Годишниот Извештај за работа на СОУ 

"Кузман Јосифоски" - Прилеп, за 

учебната 2020/2021 година 

 Годишниот Извештај за работа на 

ООМУ „ Ордан Михајлоски-Прилеп, за 

учебната 2020/2021 година 

 Годишна Програма за работа на ООУ 

"Кочо Рацин’ - Прилеп, 

 за учебната 2021/2022 година 

 Годишна Програма за работа на ООУ 

"Рампо Левката"- Прилеп, за учебната 

2021/2022 година 

 Годишна Програма за работа на ООУ 

"Кире Гаврилоски" - Прилеп, за 

учебната 2021/2022 година 
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 Годишна Програма за работа на ООУ 

"Гоце Делчев"- Прилеп, 

 за учебната 2021/2022 година 

 Годишна Програма за работа на ООУ 

"Добре Јованоски" - Прилеп, за 

учебната 2021/2022 година 

 Годишна Програма за работа на ООУ 

"Блаже Конески"- Прилеп, за учебната 

2021/2022 година  

 Годишна Програма за работа на ООУ 

"Климент Охридски" - Прилеп, за 

учебната 2021/2022 година 

 Годишна Програма за работа на ООУ 

"Круме Волнароски" - Прилеп, за 

учебната 2021/2022 година 

 Годишна Програма за работа на ООУ 

"Страшо Пинџур" - Прилеп, за 

учебната 2021/2022 година 

 Годишна Програма за работа на ООУ 

’Кирил и Методиј’ - Прилеп, за 

учебната 2021/2022 година 

 Годишна Програма за работа на СОУ 

"Мирче Ацев’ - Прилеп, 

 за учебната 2021/2022 година 

 Годишна Програма за работа на СОУ 

"Орде Чопела"- Прилеп, 

 за учебната 2021/2022 година 

 Годишна Програма за работа на СОУ 

"Ристе Ристески" - Прилеп, за учебната 

2021/2022 година 

 Годишна Програма за работа на СОУ 

"Ѓорче Петров" - Прилеп, за учебната 

2021/2022 година.  

 Годишна Програма за работа на СОУ 

"Кузман Јосифоски"- Прилеп, за 

учебната 2021/2022 година 

 Годишна Програма за работа на ООМУ 

„ Ордан Михајлоски- Прилеп, за 

учебната 2021/2022 година 

 Програмата за изведување на научно 

наставни - екскурзи во учебната 

2021/2022 година  на ООУ "Кочо 

Рацин"- Прилеп 

 Програмата за изведување на научно 

наставни - екскурзи во учебната 

2021/2022 година на ООУ "Рампо 

Левката"- Прилеп 

 Програмата за изведување на научно 

наставни - екскурзи во учебната 

2021/2022 година на ООУ "Кире 

Гаврилоски"- Прилеп 

 Програмата за изведување на научно 

наставни - екскурзи во учебната 

2021/2022 година на ООУ "Гоце 

Делчев"- Прилеп 

 Програмата за изведување на научно 

наставни - екскурзи во учебната 

2021/2022 година на ООУ "Добре 

Јованоски"- Прилеп 

 Програмата за изведување на научно 

наставни - екскурзи во учебната 

2021/2022 година на ООУ "Блаже 

Конески"- Прилеп 

 Програмата за изведување на научно 

наставни - екскурзи во учебната 

2021/2022 година на ООУ "Климент 

Охридски"- Прилеп 

 Програмата за изведување на научно 

наставни - екскурзи во учебната 

2021/2022 година на ООУ "Страшо 

Пинџур"- Прилеп 

 

II. 4.  Четврто тримесечие - период 

ОКТОМВРИ - ДЕКЕМВРИ 2021 година 

 

НОСИТЕЛ: Сектор за урбанизам, комунални 

работи и 

 заштита на животна средина.      

РАЗГЛЕДУВА:    Комисија за урбанизам, 

комунални  дејности и заштита на животна 

средина   

ДОНЕСУВА:Советот на Општина Прилеп. 

 

 

 Утврдување на услови за донесување 

на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправните објекти 

како и утврдување услови за пренамена 

на објектите. 

 Донесување, изменување и 

дополнување на урбанистичките 

планови во Општина Прилеп. 

 

 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за одбележување 

 на значајни настани, личности и празници 

УСВОЈУВА: Комисија за одбележување на 

значални  

настани, личности и празници 

 

 Доделување на награди 3 Ноември. 

РАЗГЛЕДУВА: ЈКП "Комуналец" Прилеп, ЈКП 

"Водовод и канализација" Прилеп, ЈКП"Пазари" 

Прилеп, ЈП за ПУП Прилеп,Сектор за 

финансирање ЕЛС 

УСВОЈУВА: Комисија за финансирање и буџет 

 

 Извештај за извршување на Буџетот на 

Општина Прилеп за трет квартал, 

 Финансискиот Извештај за 

финансиското работење на ЈП за ПУП 

Прилеп, за трет квартал 

 Финансискиот Извештај за 

финансиското работење на ЈКП 

,,Водовод и канализација’’ Прилеп, за 

трет квартал 
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 Финансискиот Извештај за 

финансиското работење на ЈКП 

,,Пазари’’ Прилеп, за трет квартал 

 Финансискиот Извештај за 

финансиското работење на ЈКП 

,,Комуналец’’ Прилеп, за трет квартал 

 Извештајот за работата на ПС - Општа 

надлежност Прилеп во првото 

полугодие 2021 година 

 План на програми за развој на 

Општина Прилеп за 2022 година 

 Давање согласност на СОУ за 

паралелки со помал број на ученици. 

 

 

 

ИЗРАБОТУВА: Одделение  за локални  

 патишта и улици 

РАЗГЛЕДУВА:Комисија за урбанизам,  

комунални дејности и заштита на животна 

средина 

ДОНЕСУВА: Советот на Општина Прилеп 

 

 

 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА за 

организирање и функционирање на 

зимската служба на подрачјето од 

Општина Прилеп, за сезоната 2021/2022 

година 

 

ИЗРАБОТУВА:Комисија за општествени  

дејности 

ДОНЕСУВА:Советот на Општина Прилеп 

   

 Програма за работа на Советот на 

Општина Прилеп за 2022 година. 

 

ИЗРАБОТУВА: ЈКП "Комуналец" Прилеп, ЈКП 

"Водовод и канализација" Прилеп, ЈКП"Пазари" 

Прилеп, ЈП за ПУП Прилеп,Сектор за 

финансирање ЕЛС 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за финансирање и 

буџет 

ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 Буџет на Општина Прилеп за 2022 

година. 

 Одлука за извршување на Буџетот за 

2022 година. 

 Финансиски план на ЈКП,,Комуналец", 

Прилеп за  2022 година.  

 Финансиски план на ЈКП,,Водовод и 

канализација" Прилеп за  2022 година.  

 Финансиски план на ЈКП,,Пазари" 

Прилеп за  2022 година.  

 Финансиски план на ЈП за ,,ПУП" 

Прилеп за  2022 година 

 Програмата за работа на ЈП за ПУП 

Прилеп, за 2022 година 

 Програмата за работа на ЈКП ,,Водовод 

и канализација"Прилеп, за 2022 година 

 Програмата за работа на ЈКП ,,Пазари" 

Прилеп, за 2022 година 

 Програмата за работа на 

ЈКП,,Комуналец", Прилеп за  2022 

година 

 Програмата за работа на ЈОУ Градска 

библиотека ,,Борка Талески’’Прилеп за 

2022 година 

 Програмата за работа на ЈОУДГ ,,Наша 

иднина’’-Прилеп за 2022 година 

 Програмата на ЈКП,, Комуналец’’- 

Прилеп за одржување на јавна чистота 

на Општина Прилеп за 2022 година 

 Програмата на ЈКП,, Комуналец’’- 

Прилеп за работа на градски гробишта 

и капела за 2022 година 

 Програмата на ЈКП,, Комуналец’’- 

Прилеп за одржување и користење на 

паркови, зеленило, парк-шуми и 

рекреативни површина на Општина 

Прилеп за 2022 година 

 Програмата на ЈКП,, Комуналец’’- 

Прилеп за управување со отпад на 

територијата на Општина Прилеп за 

2022 година 

 Програма за уредување на градежното 

земјиште на подрачјето на Општина 

Прилеп за 2022 година. 

 

 

III.НОРМАТИВЕН ДЕЛ 

Со овој дел од Програмата за работа на Советот 

на Општина Прилеп се обработува 

нормативната дејност на Советот што треба да 

се извршува во текот на 2020 година, која се 

сведува во донесување на нормативни акти за 

усогласување на постојните прописи во 

изминатиот период од страна на Советот врз 

основа на прописите што ќе бидат донесени во 

2021 година.  

 

IV.ЗАВРШЕН ДЕЛ 

 

             При разгледувањето на Буџетот и 

Завршната сметка да се даде поголема јавност.  

             За извршување на Програмата се 

задолжуваат предлагачите, изготвувачите и 

сите останати учесници да се придржуваат на 

роковите утврдени со програмата. 

  

             Во текот на 2021 година, Советот на 

Општина Прилеп ќе ги разгледува и сите 

дополнителни прашања што ќе произлезат од 

тековното работење. 

 

             Извршувањето на Програмата ќе зависи 

од законските и финансиските услови.  

 

  Програмата да се проследи до 
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Градоначалникот и да се објави во "Службен 

гласник на Општината Прилеп". 

 
    Број 09-168/3                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.01.2021 година                        на Совет на Општина Прилеп 
           Прилеп                                            Еленче Ташковска    

 
 

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

НА  КАМЕНИ БЕКАТОНИ ПЛОЧКИ  ВО 
ПОВРШИНА ОД ОКОЛУ 5М3 НА МАНАСТИРОТ 

СВ.ЃОРЃИЈА-СЕЛО ПРИСАД, КОИ ГИ ИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
 

1.Одлуката за доделување на  камени 
бекатони плочки  во површина од околу 5м3 
на манастирот Св.Ѓорѓија-село Присад, кои 
ги има на располагање Општина Прилеп, се 
објавува во “Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 

 
 

   Број 08-170/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 

22.01.2021 година  на Општина Прилеп 

     П р и л е п     Илија Јованоски 

 
 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 тoчка 10 

од Законот за локалната самоуправа 

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

точка 33 од Статутот на Општина Прилеп (“Сл. 

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

И 11/2008) Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 22.01.2021 година, 

донесе:  

О  Д  Л  У  К  А 
за доделување на  камени бекатони плочки во 

површина од околу 5 м3 
на манастирот Св.Ѓорѓија-село Присад, кои ги 

има на располагање Општина Прилеп  
 

член 1 
На манастирот Св.Ѓорѓија-село Присад, 

се доделуваат камени бекатони плочки  во 
површина од околу 5м3, кои ги има на 
располагање Општина Прилеп. 

Член 2 
Доделувањето-предавањето на камени 

бекатони плочки  во површина од околу 5м3 ќе 
се изврши во присуство на претставник од ЕЛС 
Прилеп. 

Член 3 
Одлуката да се достави до манастирот 

Св.Ѓорѓија-село Присад, Градоначалникот и 
архивата на Општина Прилеп. 

Член 4 
Ова Одлука влегува во сила осмиот 

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

 
 
    Број 09-168/4                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.01.2021 година                        на Совет на Општина Прилеп 
           Прилеп                                            Еленче Ташковска    

 
 

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

 
 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ 
НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ СО 

ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА И 
ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА 2021 ГОДИНА, НА ЈКП 

,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА’’-ПРИЛЕП 
 
 

1. Одлуката за усвојување на Програмата за 
работа и развој со инвестициони вложувања 
и Финансискиот план за 2021 година, на ЈКП 
,,Водовод и канализација’’-Прилеп, се 
објавува во “Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 

 
 

   Број 08-170/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 

22.01.2021 година  на Општина Прилеп 

     П р и л е п     Илија Јованоски 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 5/2002), 
член 11 став 1 точка 8 од Законот за јавни 
претпријатија ("Службен весник на РМ" 
бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 
138/14, 25/15, 61/15И 39/16)и член 26 став 1 
точка 30 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 
6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот на Општина 
Прилеп на седницата, одржана на 22.01.2021 
година,  донесе: 
 
 

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

со инвестициони вложувања и Финансискиот 
план за 2021 година, на ЈКП ,,Водовод и 

канализација’’-Прилеп 
 
 

член 1 
 Се усвојува Програмата за работа и 
развој со инвестициони вложувања и 
Финансискиот план за 2021 година, на ЈКП 
,,Водовод и канализација’’-Прилеп, бр.01-402/1 
од 21.12.2020 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 09-168/5                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.01.2021 година                        на Совет на Општина Прилеп 
           Прилеп                                            Еленче Ташковска    
   
 

 Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа (“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 ИЗМЕНИТЕ НА 
ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО 

2021 ГОДИНА, НА ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ 
ЛИЦА ,,КИРО КРСТЕСКИ-ПЛАТНИК’’-

ПРИЛЕП 
 
 

1. Одлуката за давање согласност на 
Измените на годишниот план за 
вработување во 2021 година, на ЈОУ Дом за 
стари лица ,,Киро Крстески-Платник’’-
Прилеп, се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 

 
 

 
   Број 08-170/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 

22.01.2021 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 22.01.2021 година, донесе: 
 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Измените на годишниот 
план за вработување во 2021 година,  

на ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро Крстески-
Платник’’-Прилеп 

 
 

член 1 
Се дава согласност на измените на 

годишниот план за вработување во 2021 година, 
на ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро Крстески-
Платник’’-Прилеп, бр.08-23/2 од 08.01.2021 
година. 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈОУ Дом за 

стари лица ,,Киро Крстески-Платник’’-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 09-168/6                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.01.2021 година                        на Совет на Општина Прилеп 
           Прилеп                                            Еленче Ташковска    
   
    
 

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

ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈОУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА 

“БОРКА ТАЛЕСКИ”-ПРИЛЕП 
 

1. Решението за именување членови на 
Управниот одбор на ЈОУ Градска библиотека 
“Борка Талески”-Прилеп, се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08-170/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 

22.01.2021 година  на Општина Прилеп 

     П р и л е п     Илија Јованоски 

   

 
Врз основа на член 13 став 2 од Законот 

за библиотеките (“Службен весник на РМ” 
66/2004, 89/2008, 116/2010, 51/11, 88/15, 
152/2015, 39/2016) и  член 26 став 1 точка 45 од 
Статутот на Оштина Прилеп (“Службен гласник 
на Општина Прилеп” 6/2003 и 4/2005), Советот 
на Општина Прилеп на седницата одржана на 
22.01.2021 година, донесе: 
 

РЕШЕНИЕ 
за именување членови на Управниот одбор на 

ЈОУ Градска библиотека “Борка Талески” - 
Прилеп 

 
 

 

 1.Со ова Решение се именуваат 
членови на Управниот одбор на ЈОУ Градска 
библиотека “Борка Талески”-Прилеп. 
 
            2. За членови на Управниот одбор на ЈОУ 
Градска библиотека “Борка Талески” - Прилеп,  
се именуваат: 

 
            -Игор Кимоски дипломиран професор по 

музичко, надворешен член; 

            -Дарко Ристески диполомиран професор 

по македонски јазик надворешен член; 

            -Златко Дамески дипломиран еконимист, 

надворешен член; 

            -Каролина Крстеска, виш библиотекар со 

завршен Филолошки Факултет, вработена во 

Градска библиотека; 

            -Силвија Илиеска, библиотекарски 

помошник со ССС, вработена во Градска 

библиотека; 

 
 3. Решението влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 
 
 4. Решението да се достави до 
именуваните, ЈОУ Градска библиотека “Борка 
Талески” - Прилеп, градоначалникот и архивата 
на Општина Прилеп. 
 
 
    Број 09-168/7                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.01.2021 година                        на Совет на Општина Прилеп 
           Прилеп                                            Еленче Ташковска    
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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 глас Врз основа на член  

50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“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 КУЛТУРА ЗА 2021 ГОДИНА 
 
 

1. Програмата за култура за 2021 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 
 

 
   Број 08-170/7  ГРАДОНАЧАЛНИК 

22.01.2021 година  на Општина Прилеп 

       П р и л е п  Илија Јованоски 

 

 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.” бр.5/2002 ), 7 став 3 од Законот за култура („Службен весник на РМ” бр.31/98, бр.49/03, 

бр.82/05, бр.24/07, бр. 15/08, бр.116/10, бр.47/11, бр.51/11, бр.136/12, бр.23/13, бр.187/13, бр.44/14, бр.61/15 , бр.154/15, бр.39/16 и бр.11/18) и член 26 став 1 точка 29 од Статутот на Општина 

Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008 ) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 22.01.2021 година, донесе: 

ПРОГРАМА ЗА КУЛТУРА 2021 

                                                                                                                                                                           Член 1  

Општина Прилеп 

Р.бр. Краток опис  Временска рамка Вкупен Буџет Активности 
 

1. Водици  
Негување на народните обичаи и традицијата 

Месец: јануар  
 
Локација: градски базен 
 

30.000,00 ден. -печатење на покани  
-озвучување  
-обезбедување на подароци за учесниците 
-свечен ручек 

2.  
Меѓународен Карневал „Прочка“ 

Негување на културното наследство и традицијата. 
 

Месец:  – март 

Ден: Верскиот празник 

Проштени поклади  

       1.500.000,00 ден. 

 

-обезбедување на бина и озвучување 

-ангажирање на музички групи 
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 www.karnevalprilep.mk 
 
 

Локација: булевар Гоце 

Делчев 

 

-куклено шоу 

-мал огномет или друга   пиротехника 

-печатење на рекламен  материјал,  

-обезбедување на подароци за гостите 

-набавка на материјали за изработка на маски за училиштата 

-сместување на гости и учесници од странство                

-обезбедување на ручек за учесниците                           

-украсување           

-обезбедување на парични награди за учесниците          

3. Денови на Крали Марко 

Одбележување на годишнината од загинувањето на 
легендарниот крал, со презентирање на 
македонската култура и уметност. 
 
 

Месец: мај 

Ден: 16-17 
 
Локација: Црква Св. Никола, 
населба Варош; 
мултимедијално плато 

40.000,00 ден. -печатење на промотивен материјал 

-организирање културно-уметничка програма 

-набавка на потребни материјали 

-осветлување и озвучување 

-организирање на изложба 

4. Фестивал Пеце Атанасовски 

Фестивал на народни инструменти и песни, 

единствен е на Балканот кој ги чува од исчезнување 

древните и драгоцени вештини на свирачите на 

народни инструменти и пејачите на изворни 

народни песни. 

www.peceatanasovski.mk 

Месец: јули, првиот викенд 

Локација: Плоштад 

Александрија, Камена Бина 

 

100.000,00 ден. -сместување на учесници 

-обезбедубање на озвучување 

-печатење на покани 

5. Мариовско-Мегленски културни средби 

Средба на Македонците од Меглен и Мариово со 

културно-уметничка програма на која земаат 

Месец: јуни 

Ден: првиот викенд 

100.000,00 ден. -печатење на промотивен материјал 

-организирање на превоз 

http://www.karnevalprilep.mk/
http://www.peceatanasovski.mk/
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учество повеќе фолклорни друштва од сите краишта 

на Македонија 

Локација: Манстир Св. Илија 

во близина на село 

Витолиште, Мариово 

-културно-уметничка програма 

-обезбедување на озвучување 

 

6. Фестивал Војдан Чернодрински 

Национален театарски фестивал, кој ги презентира 
најдобрите драмски остварувања од целокупната 
македонска театарска продукција. 
 
 

Месец: јуни, 
првата седмица 
 
Локација: Центар за култура 
Марко Цепенков 

500.000,00 ден. За организација на фестивалот средствата ги добива 

здружението „Фестивал Војдан Чернодрински“ 

7. Пиво фестивал 

Фестивалот на пивото, кој изминатава деценија е 

главниот бренд на град Прилеп со бројни излагачи 

и настапи на атрактивни балкански ѕвезди 

www.pivofestival.mk 

Месец: јули 

Ден: 14 -19 

Локација: плоштад 

Александрија, 

булевар Гоце Делчев, 

плоштад Методија А. Ченто 

2.500.000,00 ден. -учество во културно-забавната програма и ангажман на 

музички групи 

-обезбедување на бина и озвучување 

-сместување на учесници 

-печетење на рекламен  материјал 

-ЗАМП 

8.  Уметничко лето-ликовна колонија Месец: јули 

Локација: Центар за 

култура Марко Цепенков 

40.000,00 ден. - Интернационални ликовни работилници 

9. 8. Август – Карпалак 

Одбележување на годишнина од трагичен настан во 

2001, каде животот го загубија десет сограѓани  

Месец: август  

Локација: споменик 

Карпалак 

30.000,00 ден. -организирање на превоз до Карпалак- Тетово 

-обезбедување на озвучување на спомен-обележјето 

-печатење на покани 

-обезбедување на ручек за делегации 

10. Поетско Маркукуле Месец: август  
Локација: споменик 
Маркови Кули 
Градска Библиотека 

30.000,00 ден. -обезбедување на озвучување 

-печатење на рекламен материјал 

http://www.pivofestival.mk/
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11. Одбележување на 11. Октомври- 

Ден на антифашистичкото востание 

 

Локација: плоштад 
Александрија, 
Плоштад Методија А. Ченто 

300.000,00 ден. -ангажирање на естрадни уметници за културно-забавна 

програма 

-организирање на огномет 

-обезбедување на озвучување 

-печатење на рекламен материјал 

12. Одбележување на 3 Ноември – 

 Ден на ослободувањето на Прилеп 

 

Локација: НУЦК „Марко 
Цепенков“ 

150.000,00 ден. -организирање на свечено доделување на награди 

-коктел 

-изработка на плакети 

-обезбедување на награда за животно дело 

-дизајнирање на видео-спотови 

-културно-уметничка програма 

-печатење на покани 

13. Одбележување на Св. Никола  

Патрон празник на градот 

 

Локација: плоштад 
Александрија, Параклис Св. 
Никола 

30.000,00 ден. -резбана икона/уметничка слика 

-печатење на покани 

-обезбедување на озвучување кај Параклисот  

-ангажирање на водител 

14. Нова Година 

Организиран заеднички дочек 

Локација: Плоштад М.А. 
Ченто 

500.000,00 ден. -обезбедување на бина и озвучување 

-украсување на центарот на градот 

-организирање на културно-забавна програма со огномет 

-набавкана новогодишни пакетчиња  
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-набавка рекламен материјал (календари, нотеси, честитки, 

пенкала, привезоци) 

-отворање на штедна книшка за новороденче 

15. Стратегија за култура и туризам 

Креирање на стратешки документ 

Локација: Простории на 
Општина Прилеп 

100.000,00 ден. -ангажирање на консултант 

-канцелариски материјали 

-Инфо сесии 

 

16. Поддршка на фестивали и манифестации кои се 
од значење за општината 
(Меѓународен ден на Роми, Фестивал Силјан 
Штркот...) 

Локација: НУЦК „Марко 
Цепенков“, 
плоштад Александрија, 
Плоштад Методија А. Ченто 

300.000,00 ден. -обезбедување на простор 

-обезбедување на осветлување и   озвучување 

-дизајнирање и печатење на покани, флаери 

17. Концерти на Културно-уметнички друштва, 

танцови групи и слично 

Локација: НУЦК „Марко 
Цепенков“ 
плоштад Александрија, 
плоштад Методија А. Ченто, 
плоштад кај Градскиот саат 

100.000,00 ден. -обезбедување на простор 

-обезбедување на осветлување и   озвучување 

-дизајнирање и печатење на покани, флаери 

18. Помагање во издаваштво и промоции на книги 

на Прилепски автори 

Општина Прилеп 50.000,00 ден. -обезбедување на средства за печатење на делата 

-организирање на промоции 

19. Учество на годишна Конвенција на FECC 2021 
Годишно собрание на Федерацијата на карневалски 
градови на Европа 
 

Птуј, Словенија 100.000,00 ден. -обезбедување на котизација 

-обезбедување на превоз 

-обезбедување на средства за чланарина 

20. Посета на карневали во Македонија и во 

соседните држави со репрезентативни групи 

           200.000,00 ден. - обезбедување на превоз 

21. Поддршка на  

ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА КУЛТУРНИОТ 

Општина Прилеп 500.000,00 ден. - Анализа на туристичките потреби 
- Поттикнување на развојот на алтернативни видови на 
туризам 
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ТУРИЗАМ ВО ПРИЛЕП ВО 2021 

 

- Изготвување на проект за одбележување и сигнализација на 
туристичките места 
- Печатење на промотивни материјали од областа на 
културниот туризмот 
Меѓународна и билатерална соработка во областа на 
културниот туризам 
- Едукација и тренинг обуки за туристички проекти 
- Субвенции за разни туристички манифестации и форуми 

22. -Организирање на настани од областа на 

културниот и спортски туризам: 

Krali Marko Trail – меѓународен натпревар во 

планинско трчање 

MARIOVO off road experience – велосипедска тура и 

камп 

Prilep OPEN- меѓународен параглајдинг куп 

Storm riders- мото крос натпревар на Арена Лагово 

OFF ROAD Prilep- меѓународен натпревар со 

теренски возила 

Тура Преку Слива- велосипедска тура 

 

Krali Marko boulder festival –натпревар во болдеринг 

Меѓународен турнир во џудо 

Downhill race Toptash- велосипедски натпревар 

Сите на велосипед- вело настан 

Традиционално искачување на Козјак 

Планинарски марш „Даре Џамбаз“ 

Планинарски марш „Петре Андоновски – 

Настаните опфаќаат 
различни локации според 
природата на настанот 

1.500.000,00 ден. -обезбедување на простор 

-обезбедување на осветлување и   озвучување 

-обезбедување на награди (пехари, медаљи) 

-обезбедување на спортска опрема (маички, дресови) 
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Музичарот“ 

„Пеце Атанасовски“-натпревар во ориентација 

Турнир во мал фудбал „Св. Никола“ 

 

23. Изработка на годишна програма за култура и 

финансиски план за 2021 

Општина Прилеп / Тековна активност  

24. Изработка на програма за спомен-обележја на 

град Прилеп 2020-2025 

Општина Прилеп / Тековна активност 

25. Водење на Регистар на спомен-обележја на 

Општина Прилеп 

Општина Прилеп / Тековна активност 
 
 

Вкупно потребни средства за реализирање на предлог програмата за култура на 
Општина Прилеп во 2021 година 

8.700.000,00 ден.  

 

Забелешка: Треба да се има во предвид пандемијата од Ковид 19 и мерките на заштита. 

Член 2 

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

Број 09-168/8                                                                                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 

22.01.2021 година                                                                                                    на Советот на Општина Прилеп 

Прилеп                                                                                                                               Еленче Ташковска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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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 глас Врз основа на член  50 
став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“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 УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВОН НАСЕЛЕНО 
МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА – ГРАДБИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕНЕРГИЈА ТЕРМОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА НА БИОГАС И СООБРАЌАЈНО РЕГУЛИРАЊЕ НА КРСТОСНИЦА 
СО РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р1107, М.В. ДУЈ ГАС, КО НОВО ЛАГОВО, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2020-2030 

 
 

1. Одлуката за донесување Урбанистички план за вон населено место за изградба на Е2-комунална 
супраструктура–градби за производство на енергија термоелектроцентрала на биогас и сообраќајно 
регулирање на крстосница со регионален пат Р1107, м.в. Дуј Гас, КО Ново Лагово, плански период 
2020-2030, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

 
   Број 08-170/8  ГРАДОНАЧАЛНИК 

22.01.2021 година  на Општина Прилеп 

       П р и л е п  Илија Јованоски 
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Врз основа на член 95, член 96 и член 97 од Законот за урбанистичко планирање, Сл.Весник на РСМ 
бр.32/2020), 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 22.01.2021 година  донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
 

за донесување Урбанистички план за вон населено место за изградба на Е2-комунална супраструктура – градби 
за производство на енергија термоелектроцентрала на биогас и сообраќајно регулирање на крстосница со 
регионален пат Р1107, м.в. Дуј Гас, КО Ново Лагово, плански период 2020-2030,    

  
 
 

Член 1 
               Се донесува Урбанистички план за вон населено место за изградба на Е2-комунална супраструктура – 
градби за производство на енергија термоелектроцентрала на биогас и сообраќајно регулирање на крстосница со 
регионален пат Р1107, м.в. Дуј Гас, КО Ново Лагово, плански период 2020-2030, со плански опфат (7,51 ха), 
изработен од Друштво за градежништво трговија и проектирање на Петар Иваноски ПЕРКАН ПРОЕКТ увоз-извоз 
ДООЕЛ Прилеп, со технички број 10/20 од октомври 2020,  како што е означено во графичките прилози кои се 
составен дел на оваа Одлука, ( во натамошниот текст: Планот). 
 
 Планскиот опфат е лоциран на ~6.5km јужно од центарот на градот Прилеп, односно ~0,65km од 
вкрстувањето на магистралниот патен правец А3* со регионалниот патен правец Р1107 ** * магистрален патен 
правец А3 (Крстосница Требениште-врска со А-2-крстосница Подмоље-ОхридКосел-Ресен-Битола-Прилеп-Велес-
Штип-Кочани-Делчево-граница со Бугарија-граничен премин Рамна Нива), делница Битола-крстосница Кукуречани-
граница со Грција-граничен премин Меџитлија-делница Косел-врска со А-3-Охрид-граница со Албанија-граничен 
премин Љубаниште) ** регионален патен правец Р1107 (Градско (врска со А1)-Росоман-Кавадарци-Мушов Гроб-
Витолиште-Лагово (врска со А3)) Ознаките на релевантните патни правци се превземени од Одлуката за 
категоризација на државните патишта („Службен весник на Република Македонија” број 133/11, 150/11 и 20/12. 
Описот на планскиот опфат почнува од север и се движи кон исток во насока на стрелките на часовникот. На 
северната страна се наоѓа регионалниот пат Р1107, на исток планскиот опфат граничи со КП 353/2, КП 354/1, КП 
396/8-дел, КП 213, КП214, КП 210, на југ граничи со КП 400, на запад граничи со КП 201, КП 200, КП 206, КП 396/8-
дел, КП 234-дел, КП 233-дел, КП 232/1-дел. Во границите на планскиот опфат се наоѓаат следните катастарски 
парцели; КП 203, КП 204, КП 205, КП 229/1, КП 207, КП 208, КП 209, КП 211, КП 212, КП 227, КП 228/1, КП 228/2, КП 
232/3-дел, КП 235/3-дел, КП 352/2-дел, КП 353/3-дел, КП 354/3-дел, КП 232/1-дел, КП 233-дел, КП 234-дел, КП 
229/3-дел. 
 

Член 2 
 
Планот од член 1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози: 


 Програма за изработка на урбанистички планови на територија на општина Прилеп за 2020 година, број 09-
316/9 од 27.01.2020 година;  

 Геодетски елаборат за геодеетски работи за посебни намени за ажурирана подлога со број 08-236/3 од 
23.01.2020 година изработена од Друштво за геодетски работи и премер ГЕО ЈИС ДОО Битола заверена од 
АКН 1110-10/2020 од 23.01.2020 година;  

 Планска програма за изработка на Урбанистички план за вон населено место за изградба на Е2-комунална 
супраструктура – градби за производство на енергија термоелектроцентрала на биогас и сообраќајно 
регулирање на крстосница со регионален пат Р1107, м.в. Дуј Гас, КО Ново Лагово, плански период 2020-
2030, изработена од Друштво за градежништво трговија и проектирање на Петар Иваноски ПЕРКАН ПРОЕКТ 
увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со технички број 07-17/1 од 22.01.2020 година ;  

 Потврда за заверка на Планска програма, број 10-2339/6 од 07.02.2020 година ;  

 Потврда за заверка на Планска програма, број 10-2339/5 од 04.02.2020 година.  
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 Решение за одобрување на Планска програма, број 10-2339/4 од 04.02.2020 година ;  

 Предлог за одобрување на Планска програма, број 10-2339/3 од 04.02.2020 година ;  

 Решение за услови на планирање на просторот број УП1-15 1795/2019 од 20.12.2019 година;  

 Услови за планирање на просторот со технички број Y18519 од ноември 2019 година ;  

 Барање за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште до Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство , број 10-566/2 од 08.04.2020 година;  

 Одговор на барање податоци од Јавно комунално претпријатие Водовод и канализација „Прилеп“, од 
02.10.2019 година;  

 Одговор на барање од Македонски енергетски ресурси, број 03-4249/ од 30.09.2019 година;  

 Одговор на барање од Јавно претпријатие за водоснабдување Студенчица Кичево, број 09-1769/2 од 
02.10.2019 година;  

 Известување од Македонски Телеком АД – Скопје, без број и датум;  

 Барање податоци и информации од Агенција за електронски комуникации, број 1404-2718/2 од 03.10.2019 
година;  

 Издавање податоци од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, број 10-4904/2 од 30.09.2019 година;  

 Податоци од МЕПСО, број 11-5372/1 од 07.10.2019 година;  

 Доставување податоци од Министерство за култура Управа за заштита на културното наследство, број 17-
3225/2 од 07.10.2019 година;  

 Податоци и информации од Јавно претпријатие за државни патишта, број 10-10567/2 од 18.10.2019 година;  

 Одговор на барање од АД Водостопанство на РМ Скопје Подружница Прилепско поле Прилеп, број 100-
173/2 од 06.11.2019 година;  

 Известување од Министерство за животна средина и просторно планирање Управа за животна средина, 
број 11-160/3 од 10.02.2020 година;  

 Мислење, достава на податоци од општина Прилеп, број 10-1721/1 од 07.10.2019 година;  

 Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Комисија за урбанизам согласно 
член 23 од Законот, бр.08-178/4 од 24.10.2018 година.  

 Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Комисија за урбанизам согласно 
член 23 од Законот, бр.08-2798/1 од 15.08.2019 година.  

 Предлог план Урбанистички план за вон населено место за изградба на Е2-комунална супраструктура – 
градби за производство на енергија термоелектроцентрала на биогас и сообраќајно регулирање на 
крстосница со регионален пат Р1107, м.в. Дуј Гас, КО Ново Лагово, плански период 2020-2030, изработен од 
Друштво за градежништво трговија и проектирање на Петар Иваноски ПЕРКАН ПРОЕКТ увоз-извоз ДООЕЛ 
Прилеп, со технички број 10/20 од јуни 2020 година;  

 Стручно мислење од Комисија за урбанизам , број 10-566/4 од 08.06.2020 година;  

 Одлука за сорганизирање на јавна презентација и јавна анкета, број 08-1494/1 од 16.06.2020 година;  

 Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета по планот, број 03-1494/2 од 16.06.2020 
година;  

 Известување за одржување Јавна анкета и Јавна презентација до субјектите од член 32, бр.10-566/5 од 
16.06.2020 година.  

 Доказ за објава на одржување на Јавна презентација и Јавна анкета во две јавни гласила на од 18 до 23 
јуни 2020 година (радио „Холидеј“ и „ Радио 5 Чоки“ од 19.06.2020 година) ;  

 Решение за формирање на стручна комисија, согласно член 35 од Законот ; 08-1494/3 од 16.06.2020 
година.  

 Записник од одржана јавна презентација и јавна анкета, број 10-566/21 од 06.07.2020 година ;  

 Извештај од јавна презентација и јавна анкета, број 10-566/22 од 06.07.2020 година ;  

 Позитивно Мислење од Комисија за урбанизам, бр.10-566/26 од 26.10.2020 година;  

 Конечен Предлог за Урбанистички план за вон населено место за изградба на Е2-комунална супраструктура 
– градби за производство на енергија термоелектроцентрала на биогас и сообраќајно регулирање на 
крстосница со регионален пат Р1107, м.в. Дуј Гас, КО Ново Лагово, плански период 2020-2030, со плански 
опфат (7,51 ха), изработен од Друштво за градежништво трговија и проектирање на Петар Иваноски 
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ПЕРКАН ПРОЕКТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со технички број 10/20 од октомври 2020;  

 Извештај од Стручна ревизија изработен од Друштво за проектирање, инжинеринг, промет и услуги 
КВАДАР ДОО Скопје со технички број 0701-359 од ноември 2020 година ;  

 
Мислења, односно произнесување по планското решение :  

 Мислење од утврдена состојба од Агенција за катастар на недвижностите, број 0939-10578/4 од 5.11.2020 
година ;  

 Известување од Општина Прилеп, бр.07-255/1 од 25.09.2020 година, за соседни урбанистичко-плански 
документации.  

 Известување од Општина Прилеп, бр.24-5404/2 од 18.09.2020 година, за запазеност на мерките во 
согласност со Уредбите во вонредна состојба.  

 Одговор на барање за мислење од Јавно претпријатие за водоснабдување Студенчица Кичево, број 09-
1084/2 од 09.07.2020 година;  

 Одговор на барање мислење од Јавно комунално претпријатие Водовод и канализација „Прилеп“, од 
13.07.2020 година;  

 Издавање на мислење од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, број 10-1671/7 од 08.07.2020 година;  

 Одговор за барање мислење од Агенција за електронски комуникации, број 1404-2192/2 од 22.07.2020 
година;  

 Согласност од Дирекција за заштита и спасување Подрачни одделение Прилеп, број 09-83/2 од 13.07.2020 
година;  

 Мислење од Министерство за култура Управа за заштита на културното наследство, број 17-2037/2 од 
25.06.2020 година ;  

 Одговор од АД МЕПСО, број 10-4388 од 03.07.2020 година. и број 10-4330 од 18.06.2020 година;  

 Известување од Јавно претпријатие за државни патишта, број 10-7681/2 од 22.07.2020 година;  

 Известување од АД Водостопанство на РСМ Скопје, број 08-1687/2 од 28.07.2020 година;  

 Известувањесо арх.бр.УП1-15 313/2020 година од Министерство за животна средина и просторно 
планирање за прифаќање на Одлука за неспроведување на Стратегиска оцена за влијание на животната 
средина.  

 Одговор на барање од Министерство за внатрешни работи Биро за јавна безбедност Оддел за 
униформирана полиција, рег. Број 22.2.2.3 – 50317/2 од 30.06.2020 година;  

 Мислење од НЕР, бр.03-2197/2 од 25.09.2020 година.  

 Мислење од Телеком бр.07-571993/1 од 01.10.2020 година.  

 Согласност од министерство за транспорт и врски, Сектор за уредување на просторот, со број 24-7966/2 од 
10.12.2020 година 

 
СОДРЖИНА:  
-НАСЛОВНА СТРАНА  
-СОДРЖИНА  
-ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ФИРМАТА  
-ЛИЦЕНЦА НА ФИРМАТА И ОВЛАСТУВАЊА НА ПЛАНЕРОТ И СОРАБОТНИЦИТЕ  
-ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  

А - текстуален дел –  
1. Вовед  
2. Површина и опис на границите на планскиот опфат со географско и геодетско одредување на неговото 
подрачје  
3. Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето на планскиот опфат и неговата околина  
4. Податоци за природните чинители кои можат да влијаат на развојот на територијата во рамки на 
планскиот опфат  
5. Податоци за создадените вредности и чинители кои ја синтетизираат состојабата на животот на 
човекот и начинот на употреба на земјиштето во рамките на планскиот опфат  
6. Инвентаризација на земјиштето и зеленилото во планскиот опфат, на изградениот градежен фонд и на 
вкупната физичка супраструктура  
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7. Инвентаризација на постојни споменички целини, градби од културно-историско значење и културни 
предели (заштитно-конзерваторски основи)  
8. Инвентаризација на изградената комунална инфраструктура  
9. Евидентирање односно инвентаризација на градбите со правен статус стекнат по основ на Законот за 
постапување со бесправно изградени објекти  
10. Анализа на степен на реализација на важечкиот урбанистички план, со анализа на проблеми во 
функционирњето и просторниот развој на подрачјето во рамките на планскиот опфат  
11. Анализа на можностите за просторен развој со програмска проекција за видот, просторната локација, 
темпото и обемот на мерките и содржините на просторниот развој  
12.Извод од план од повисоко ниво  
 
Б - нумерички дел -  
1. Нумерички показатели на постојната состојба  
 
Прилози од податоци и информации од надлежни субјекти  
-Програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Прилеп, со бр.09-316/9 од 
27.01.2020г.  
-Известување од Јавно комунално претпријатие „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“- Прилеп, за водовите на 
постојната водоводна и канализациона мрежа од 02.10.2019г.  
-Известување од Македонски енергетски ресурси Скопје во државна сопственост со бр.03-4249/ од 
30.09.2019г.  
-Известување од Јавно претпријатие за водоснабување „Студенчица“ со бр.09-1769/2 од 02.10.2019г.  
-Известување за водовите на постојната телефонска мрежа издадено од Македонски Телеком АД Скопје.  
-Известување за јавни електронски комуникациски мрежи со бр.1404-2718/2 од 03.10.2019г. издадено од 
Агенција за електронски комуникации.  
-Известување за водовите на постојната електрична мрежа со бр.10-4904/2 од 30.09.2019г. издадено од 
Електродистрибуција ДООЕЛ, Скопје  
-Известување за постојни и планирани електро енергетски објекти со бр.11-5372/1 од 07.10.2019г.  
-Известување од МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА – Управа за заштита на културното наследство со бр.17-
3225/2 од 07.10.2019г.  
-Известување од Јавно претпријатие за државни патишта со бр.10-10567/2 од 18.10.2019г. 
-Известување од АД „Водостопанство на РМ“ Скопје, подружница Прилепско поле-Прилеп со р.100-173/2 
од 06.11.2019г.  
-Ивестување од Министерство за животна средина и просторно планирање - Управа за животна средина 
со бр.11-160/3 од 10.02.2020.  
-Податоци од општина Прилеп со бр.10-1721/1 од 07.10.2019г.  
 
В - графички дел -  
1.Извадок од Услови за планирање на просторот со тех. бр. Y18519, ноември 2019, изработени од 
Агенција за планирање на просторот - Заклучни согледувања и графички прилози  
2.Пошироко опкружување.................................................................................................м = 1: 10 000  
3.Ажурирана геодетска подлога..........................................................................................м = 1: 1000  
4.Инвентаризација на изградениот градежен фонд, вкупната физичка супраструктура и изградената 
комунална инфраструктура...........................................................................м = 1: 1000  
 
 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
А - текстуален дел –  
1. Вид на планот, назив на подрачјето на планскиот опфат, плански период и површина на плански опфат  
2. Опис и образложение на планскиот концеп за просторниот развој и хармонизација на просторот на 
подрачјето во рамките на планскиот опфат  
3. Опис и образложение на планските решенија за изградба, на наменската употреба на градежното 
земјиште парцелирано за изградба, на градежното земјиште за општа употреба, сообраќајната и 
комуналната инфраструктура  
- Намена на земјиштето и градбите  
- Регулаторни линиии  
- Површини за градба и висински план  
- Процент на изграденост и коефициент на искористеност  
- Сообраќај и нивелациски план  
- Водоснабдување  
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- Фекална канализација  
- Атмосферска канализација  
- Електроенергетска инфраструктура  
- Мобилна телефонија  
- Заштита на животната средина  
- Мерки за заштита и спасување  
- Плански решенија за отстранување и спречување на архитектонски бариери за инвадилизирани лица  
4. Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите  
5. Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште и градбите  
Б - нумерички дел -  
1. Нумерички показатели на планираната состојба  
2. Билансни показатели  
В- графички дел -  
1. План на намена на земјиштето.......................................................................................м =1: 1 000  
2. Регулационен план...........................................................................................................м =1: 1 000  
3. План на површини за градење........................................................................................м =1: 1 000  
4. Сообраќаен нивелациски и план на зеленило..............................................................м =1: 1 000  
5. Инфраструктурен план.................................................................................................... м =1: 1 000  
6. Синтезен план.................................................................................................................. м =1: 1 000 
  
 

Член 3 
Одлуката за донесување на Урбанистички план за вон населено место за изградба на Е2-комунална супраструктура 
– градби за производство на енергија термоелектроцентрала на биогас и сообраќајно регулирање на крстосница со 
регионален пат Р1107, м.в. Дуј Гас, КО Ново Лагово, плански период 2020-2030, задолжително се прикачува во 
електронска форма во информацискиот систем е-урбанизам. 

 
Член 4 

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

 
Член 5 

Планот ќе го спроведува надлежниот орган на Општина Прилеп 
 

Член 6 
 

Донесениот Урбанистички план за вон населено место за изградба на Е2-комунална супраструктура – градби за 
производство на енергија термоелектроцентрала на биогас и сообраќајно регулирање на крстосница со регионален 
пат Р1107, м.в. Дуј Гас, КО Ново Лагово, плански период 2020-2030, 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“. 
                                                   Изработил 
                                                         
    Број  09-168/9                                                                                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
  22.01.2021 година                                                                                  на Советот на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                                                            Еленче Ташковска                                                        
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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 глас Врз основа на член  50 
став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“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 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА  НА  ОПШТИНА 

ПРИЛЕП  ЗА 2021 ГОДИНА 
 
 

1. Програмата за измена и дополнување на Програмата за финансирање на изработка на 
урбанистички планови на територијата  на  Општина Прилеп  за 2021 година, се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

 
   Број 08-170/9  ГРАДОНАЧАЛНИК 

22.01.2021 година  на Општина Прилеп 

       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
   

 
 
Врз основа на член 40, 93, 94, 95 и 96 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 22.01.2021 година донесе: 
 

П Р О Г Р А М А 
за измена и дополнување на Програмата за финансирање на изработка на урбанистички планови на 

територијата  на  Општина Прилеп  за 2021 година 
 
1. Вовед 
Годишната програма за изработка на урбанистичките планови на Општина Прилеп за 2021 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 
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 Урбанистички планови вон населено место 

 Урбанистички проект  
 
2. Планирани активности 
 
Урбанистичко планирање 
 
I. Регулациски планови (ќе продолжат согласно чл.94 од Законот за урбанистичко планирање Сл. 
Весник на РСМ 32/2020) 
II. Детални урбанистички планови  
III. Урбанистички планови за село 
IV. Урбанистичко планска и проектна документација 
V. Урбанистички план вон населено место 

 
IV. УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА И ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
ПРОЕКТИ ЗА ИФРАСТРУКТУРА  
После точката 6 се додава една (1) нова точка и тоа точка 7 

7 
Проект за инфраструктура за изградба на дистрибутивна гасоводна мрежа во град 
Прилеп - општина Прилеп 

Финансирано 
од Општина 

Прилеп 

 
 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ: 
Се додаваат 1 (една) нова точка и тоа точка 11  

11 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН Е1.8 ВОДОВИ ЗА 
ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 10(20)kv кабелски вод и ТС 250 Kva КО 
Плетвар Општина Прилеп 

Финансирано 
од правни и 

физички лица 

 
 

3. Финансирање  
За финансирање на Урбанистичките планови за село, наведени во Програмата за финансирање 

на изработка на урбанистички планови на територијата  на  Општина Прилеп  за 2021 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 Урбанистички 
план за село Канатларци се обезбедени средства од Владата на РСМ, како и за ДУП за Четврт 6, блок 6.3 
и четврт 11, блок 11.4, се обезбдени средства од Влада на РСМ. 

 
За финансирање на останатите урбанистичките планови од програмата ќе се обезбедат средства 

од Буџетот на Општина Прилеп за 2021 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 осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 
Општина Прилеп,, 

 
  Број  09-168/10                                                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ  
22.01.2021 година                                                             на Советот на Општина Прилеп       
    П р и л е п                                                                                    Еленче Ташковска 
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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 глас Врз 
основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 
локалната самоуправа (“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 ИЗМЕНИТЕ НА 
ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО 

2021 ГОДИНА, НА ООУ ’’РАМПО 
ЛЕВКАТА’’-ПРИЛЕП 

 
 

1. Одлуката за давање согласност на 
Измените на годишниот план за 
вработување во 2021 година, на ООУ 
’’Рампо Левката’’-Прилеп, се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

 
 Број 08-170/10  ГРАДОНАЧАЛНИК 

22.01.2021 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 22.01.2021 година, донесе: 
 

 
О  Д  Л  У  К  А 

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

на ООУ „Рампо Левката“-Прилеп 
 

член 1 
Се дава согласност на измените на 

годишниот план за вработување во 2021 година, 
на на ООУ „Рампо Левката“-Прилеп, број 03-32/1 
од 20.01.2021 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  09-168/11                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      22.01.2021 година                             на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                             Еленче Ташковска 
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