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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 
        ЗА 2021 ГОДИНА 

 
 

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

 
   Број 08-3159/1  ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.12.2020 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Службен гласник на Општина 
Прилеп – Излегува по потреба 

25 декември 
 2020 година 

Службен гласник број 16 
Овој примерок чини 50 ден. 

Годишна претплата 2.000 ден. 

Жиро с-ка при Комерцијална 
банка – Филијала Прилеп 

300020000208779 
ЕДБ 4021996117695 

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

 

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

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

НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА 
 

 
1. Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2021 година, се објавува во 

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

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИОТ КАЛЕНДАР НА ОПШТИНА  
ПРИЛЕП ЗА  2021 ГОДИНА  

 
1.Буџетскиот Календар на Општина Прилеп за 2021 година, се објавува во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
 

 
   Број 08-3159/3  ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.12.2020 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 
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 Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ НА ПЛАТИТЕ НА 
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2021 ГОДИНА. 

 
 

1. Одлуката за утврдување вредноста на бодот за платите на административните службеници за 
2021 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08-3159/4  ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.12.2020 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 
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Врз основа на член 88 став (2) од Законот за административни службеници („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15 и 154/15), Советот на општина Прилеп, на 51 седницата 

одржана на 25.12.2020 година, донесе 

 

ОДЛУКА 

за утврдување на вредност на бодот за платите 

на административните  службеници за 2021 година 

 

Член 1 

Вредноста на бодот за платите на административните службеници за 2021 година изнесува 81,60 

денари. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Прилеп“, 

а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2021 година. 

 

 

     Број  09-3157/5                                                                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 

    25.12.2020 година                                                                       на Совет на Општина Прилеп       

            П р и л е п                                                                              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 СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ КОМУНАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
ОСНОВАНИ ОД ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА 

 
 

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

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

 
   Број 08-3159/5  ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.12.2020 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 
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П   Р   О   Г   Р   А   М  А 

ЗА 

СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ КОМУНАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

ОСНОВАНИ ОД ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА 

 

 

     Во Буџетот на ЕЛС Општина Прилеп за 2021 година, предвидени се средства за субвенционирање на 

Годишните оперативни планови и Годишните инвестициони програми.За субвенционирање на 

Годишните оперативни планови на следните Јавни комунални претпријатија: 

- ЈКП ‘‘Комуналец‘‘ 

- ЈКП ‘’Пазари’’  

- ЈП за ПУП се планираат средства во вкупен износ од 37.000.000,00 денари, алоцирани во следните 

Потпрограми: 

- Потпрограма А00- Совет на Општина, планирани се средства во износ од 3.000.000,00 денари за 

субвенционирање на Годишната програма на ЈКП Пазари.  

- Потпрограма Ј50-Јавен локален превоз на патници, планирани се средства во износ од 

4.000.000,00 денари за субвенционирање на дел од трошоците за гориво на автобусите за градскиот превоз. 

- Потпрограма Ј70- Одржување и користење на паркови и зеленило планирани се средства во износ 

од 30.000.000,00 денари за субвенционирање на дел од трошоците за одржување на ЈПП, одржување на 

зеленило,миење на улици и ЈПП, 

 

За субвенционирање на Годишните инвестициони програми на ЈКП, основани од Општината во Биџетот 

за 2021 година, планирани се 16.239.000,00 денари. 

Средствата наменети за финансиска подршка на инвестиционите програми на ЈКП планирани се во 

следните Потпрограми: 

 

         -Потпрограма ЈП0-Јавен превоз (Капитални расходи) во износ од 15.000.000,00 денари. 

         - Потпрограма ЈК0- Јавна чистота (Капитални расходи) во износ од 1.239.000,00 денари. 

 

     За користење на планираните субвенции во Програмата за субвенционирање на Јавните Комунални 

Претпријатија основани од Општината, потребно е покрај Барањето за исплата да се достави потребна 

документација од која ќе се констатира обемот на извршените активности од Годишниот оперативен план 

(копии од фактури, ситуации , требовања, приемници и друго).  

 

 

 

I.  Субвенционирање на Годишниот Оперативен План на ЈКП Комуналец 

 

   За субвенционирање на Годишниот оперативен план за 2021 година на ЈКП Комуналец се планираат 

30.000.000,00 денари, кои средства се алоцирани во Програмата Ј70- Одржување и користење на паркови 

и зеленило. 

 

Предмет на субвенционирање ќе бидат следните активности: 

      - Метење на ЈПП                 

      - Миење     ЈПП                    

      -Набавка на контењери од 1,1м3  

      -Набавка на контењери од 5м3  

      - Набавка на корпи за отпадоци(висечки и стоечки) од 3литри. 

      - Набавка на корпи за отпадоци од 120литри. 

      - Набавка на садови за пластика   

      - Набавка на садови за хартија   

   Шинтерска служба  

-Прифајќање и третирање на кучиња 

   Диви депонии(градежен шут)          

- Чистење на диви депонии од градежен шут и негово транспортирање до депонија во Алинци. 

   Одржување на парковски површини. 

 



Службен гласник на Општина Прилеп број 16 од 25.12.2020 

   Исплатите на средствата за субвенционирање на ЈКП Комуналец ќе се врши по доставена соодветна 

документација и проверка,контрола и одобрување од соодветните раководни лица од Секторот за 

урбанизам и заштита на човекова средина и Секторот Инспекторат. 

- Имајќи го во предвид фактот што цената на комуналните услуги има своја социјална димензија, 

а со цел одржување на јавната чистота, парковските и зелени површини, неопходна е 

субвенционирање на Годишната Програма за работа на ЈКП Комуналец за 2021 година,со што му 

се овозможи нормално и непречено функционирање.        

За субвенционирање на Годишната инвестициона програма на ЈКП Комуналец во Буџетот за 2021 година, 

во Потпрограмата ЈК0-Јавна чистота (Капитални расходи) планирани се капитални субвенции во износ од 

1.239.000,00 денари, средства наменети за отплата на рата за набавено специјално возило цистерна.                                                                          

            Планираните средства за субвенционирање се фиксни, а евентуалните измени би се усогласиле со 

Изнени и дополнувања на Буџетот на Општината кои би следеле во текот на 2021 година, со што и 

Годишната програма за работа за 2021 година на ЈП Комуналец би била дополнително изменета и 

усогласена. 

         
     

II. Субвенционирање на Годишниот Оперативен План на ЈКП Пазари 

 

За субвенционирање на Годишниот оперативен план за 2021 година на ЈКП Пазари се планираат 

3.000.000,00 денари, кои средства се алоцирани во: 

  

   -Потпрограма- А00- Совет на Општина, а ќе се субвенционираат следните активности: 

             -Тековно одржување на Градски пазар; 

             -Изработка на техничка документација за покривање на зелен пазар; 

             -Изработка на техничка документација за реконструкција на управна зграда; 

                       - Реконструкција на водоводна и канализациона мрежа; 

            - Набавка на подвижни мобилни санитарни јазли  и 

 

            - Трошоци за ревизија на тековнот работење на ЈКП Пазари.   
Планираните средства за субвенционирање се фиксни, а евентуалните измени би се усогласиле со Изнени 

и дополнувања на Буџетот на Општината кои би следеле во текот на 2021 година, со што и Годишната 

програма за работа за 20210 година на ЈКП Пазари, би била дополнително изменета и усогласена. 

 

 

III. Субвенционирање на Годишниот Оперативен План на ЈП ПУП 

 
   За субвенционирање на Годишниот оперативен план за 2021 година на ЈП за ПУП   се планираат 

4.000.000,00 денари, кои средства се алоцирани во:  

-Програма Ј5- Јавен локален превоз на патници во износ од 4.000.000,00 денари. 

    Со планираните средства во износ од 4.000.000,00 денари алоцирани во Програма Програма Ј5- Јавен 

локален превоз на патници ќе  се субвенционираат следните активности: 

- Субвенционирање на дел од трошоците за гориво и мазиво за возилата на јавен градски превоз 

од причини што услугата има и социјална компонента со цел цената на возниот билет да биде 

на пониско ниво, а со тоа да се придонесе за заштита на најранливите категории корисници на 

услугата, а на ЈП за ПУП му се овозможи нормално и непречено функционирање.  
     За субвенционирање на Годишната инвестициона програма на ЈП за ПУП во Буџетот за 2021 година, 

во Потпрограмата ЈП0-Јавен превоз (Капитални расходи) планирани се капитални субвенции во износ од 

15.000.000,00 денари, средства наменети за отплата на годишни рати за набавените на автобуси за градски 

превоз.          
  Планираните средства за субвенционирање се фиксни, а евентуалните измени би се усогласиле со Изнени 

и дополнувања на Буџетот на Општината кои би следеле во текот на 2021 година, со што и Годишната 

програма за работа за 2021 година на ЈП за ПУП би била дополнително изменета и усогласена. 

         
Broj 09-3157/6                                                                        PRETSEDATEL 
25.12.2020 god.                                                   na Sovetot na Op{tina Prilep                                                                                   
P r i l e p                                                                          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: 
 



Службен гласник на Општина Прилеп број 16 од 25.12.2020 

 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМТА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ ЗА ВОДА НА 

СОЦИЈАЛНО РАНЛИВИ КАТЕГОРИИ НА ГРАЃАНИ ЗА 2021 ГОДИНА  
 
 

1. Програмата за субвенционирање на месечните трошоци за вода на социјално ранливи 
категории на граѓани за 2021 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 
 

 
   Број 08-3159/6  ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.12.2020 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 
 
Врз основа на член 22, став 1, точка7 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/2002) и 

член 14, став 1, точка 7 статутот на општина Прилеп (‘‘Службен гласник на општина Прилеп‘‘ бр.6/2003; 

4/2005 и 10/2008), Советот на општина Прилеп на 51 седница одржана на 25.12.2020 година донесе:  

 

 

 П   Р   О   Г   Р   А   М  А Т А 

ЗА 

СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ ЗА ВОДА НА СОЦИЈАЛНО РАНЛИВИ 

КАТЕГОРИИ НА ГРАЃАНИ ЗА 2021 ГОДИНА 

 

1.Предмет 
 
Со програмата се уредува видот, висината и начинот на субвенционирање на месечните трошоци за  вода 
на социјално ранливи категории на граѓани за 2021 година. 
 
2. Цели на програмата 
Обезбедувањето на соодветно ниво на социјална заштита на најранливите слоеви на граѓани е од особена 
важност за постигнување на повисоко ниво на социјална правда. Целна група се социјално ранливи 
категории на граѓани евидентирани во Јавна установа Меѓуопштинскиот центар за социјална работа 
Прилеп како корисници на постојана парична помош. Преку субвенционирање на 5м3 потрошена вода во 
текот на еден месец по домаќинство, се прават напори да се подобри социо-економската состојба  кај 
оваа категорија на граѓани. 
Корисници на гарантирана минимална помош се најранливата група на граѓани и семејства за кои секоја 
општествена заедница треба да најде начин и форма за егзистенција.Имено во  оваа категорија на 
корисници се вбројуват лица и семејства кои покрај фактот што материјално не се обезбедени , 
истовремено истите се и работно неспособни. Станува збор за самохрани родители кои имаат деца до 
тригодишна возраст, лица кои заради хронични заболувања не се способни за да бидат работно 
ангажирани, потоа стари лица над 65 годишна возраст кои не се материјално обезбедени по друг основ ( 
немаат стекнато право на пенција). Тоа е дополнителен мотив за општествената заедница преку 
инструменти на активна социјална политика изнајдат форми и начини за подобрување на животниот 
стандард, односно обезбедување на достоинствена егзистенција за истите. Центрите за социјална работа, 
но итовремено и локалната самоуправа во рамките на своите надлежности да пронајдат начини и форми 
и да обезбедат средства  за субвенционирање на месечните трошоци за вода. Со субвенционирањето на 
дел од месечните трошоци за вода локалната самоуправа прави напори оваа категорија на граѓани да 
можат редовно да ги подмирува месечните трошоци за вода, како основен ресурс за нормален живот на 
едно семејство. 
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3. Начин на трансферирање на средствата 
 
Средставата за реализација  на Програмата алоцирани се во Буџетот на     Општината за 2021 година во : 
   -Потпрограма Е00 – Општинска администрација на: 
              - Ставка 464 Разни трансфери на: 
              - Потставка 464990 – Други трансфери, висина од 2.500.00,00 денари. 
    Базата со податоци за  корисниците на постојана парична помош ажурирана на месечно ниво од 
Центарот  за социјална помош, ќе ја превзема Оштината најдоцна до 15-ти во месецот за предходниот 
месец за кој се врши субвенционирање на трошоците за вода.Секторот за финансиски прашања ќе врши 
поединечен трансфер за секој корисник  на постојана прична помош во противвредност на цената на 
чинење на 5м3 вода на сметката на ЈКП ,,Водовод и канализација ,, и пресметка и исплата на персонален 
данок. ЈКП ,,Водовод и канализација ,, за уплатените средтсва, поединечно ќе му ја намали месечната 
обврска за вода на корисниците на постојаната парична помош. 
Се задолжува ЈКП,, Водовод и канализација ,, да доставува информација за трансферираните средтсва од 
локалната самоуправа по однос на субвенционирање на трошоците за вода поединечно за секој корисник 
на тримесечна основа до Секторот за финансиски прашања . 
 
4. Завршни одребри  
 
   Програмата за субвенционирање на месечните трошоци за вода на социјално ранливите категории на 
граѓани со важност до 31 декември 2021 година. 
   Средставата во Програмата се фиксни, а за превземање на дополнителни обврски потребно е да се 
обезбедат дополнителни средства во буџетот за 2021 година. 
   За реализација на Програмата се задолжува административниот службеник Цвете Станојоска – Помлад 
соработник во одделението за локален економски  развој. 
    
        
                                                  

 

     Бр.09-3157/7                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 

25.12.2020 година                                                    на Советот 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 ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА БЛАГАЈНИЧКИОТ МАКСИМУМ 
 

 
1. Одлуката за определување на висината на благајничкиот максимум, се објавува во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08-3159/7  ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.12.2020 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 
   
   
   

 Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ( ,,Сл.весник на РМ‘‘  бр.5/2002г ) член 
46 од Статутот на Оптина Прилеп( Службен гласник на Општина Прилеп бр. 06/2003година и 04/2005 
година ) и член 7а од Законот платен промет( ,, Службен весник на РМ‘‘ 32/1, 50/01, 52/01, 37/02, 41/02, 
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61/02, 42/03 и 13/06)  .Советот на Општина  Прилеп, на 51 седницата одржана на 25.12.2020 година, 
донесе: 
 

ОДЛУКА 
за определување на висината на благајничкиот максимум 

 
                    

Член 1 
Со  оваа  одлука се определува висината на благајничкиот максимум што може да се подигни и држи во 
готови пари . 
 

Член  2 
Висината на благајничкиот максимум на готови пари кој може да се држи во благајната изнесува 
100.000,00 денари 
Висината на благајничкиот максимум на готови пари-девизни средства кој може да се држи во касата 
изнесува до 
          -1.000 евра од програма АО- Совет на Општина 
          -1.000 евра од програма ЕО- Општинска администрација   
          -1.000 евра од програма ДО- Градоначалник 
Висината на бонови за гориво која може да се држи во благајна изнесува 60.000 денари. 
 

Член 3 
Средствата од благајничкиот максимум може да се користат за плаќање на производи и услуги кои 
поединечно не може да бидат повеќе од 6.000 денари. 
 

Член 4 
Условите и начинот на наплата  како и располагањето и плаќањето со пари ќе биде согласно Упатството 
донесено од страна на Министерот за финансии. 
                

Член  5 
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина Прилеп,,. 
 
                                                  
 
                Бр.09-3157/8                                                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
             25.12.2020година                                                      на Советот 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 ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ-ИНФОРМАЦИЈАТА ЗА 
БЕЗБЕДНОСНАТА СОСТОЈБА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПС ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ- ПРИЛЕП, ВО ТЕКОТ НА 

ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2019 ГОДИНА 
 
 

1. Одлуката за усвојување на Извештајот-Информацијата за безбедносната состојба на подрачјето 
на ПС од Општа надлежност-Прилеп, во текот на второто полугодие од 2019 година, се објавува 
во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 
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   Број 08-3159/8  ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.12.2020година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 

Врз основа на член 36 став 1, точка 13 в.в. точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 25 од Законот за полицијата ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.114/06, бр.6/09, бр.145/12, бр.41/14, бр.33/15) и член 26 став 1 точка 36 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 ден 25.12.2020 година, донесе: 
 

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 

 
 

член 1 
  Се усвојува Извештајот-Информацијата за безбедносната состојба на подрачјето на ПС од Општа 
надлежност-Прилеп, во текот на второт полугодие од 2019 година.            
 

член 2 
 Одлуката да се достави до ПС од Општа надлежност-Прилеп, Министерот за внатрешни  работи, Народниот 
правобранител, 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  09-3157/9                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      25.12.2020година                                на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                         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 ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ-ИНФОРМАЦИЈАТА ЗА 
БЕЗБЕДНОСНАТА СОСТОЈБА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПС ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ- ПРИЛЕП, ВО ТЕКОТ НА 

ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2020 ГОДИНА 
 

 
1. Одлуката за усвојување на Извештајот-Информацијата за безбедносната состојба на подрачјето 

на ПС од Општа надлежност-Прилеп, во текот на првото полугодие од 2020 година, се објавува 
во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 
 Број 08-3159/9 

                                                                                
                                                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 

25.12.2020година                                                                                      на Општина Прилеп 
       П р и л е п                                                                                    Илија Јованоски 
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Врз основа на член 36 став 1, точка 13 в.в. точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 25 од Законот за полицијата ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.114/06, бр.6/09, бр.145/12, бр.41/14, бр.33/15) и член 26 став 1 точка 36 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 ден 25.12.2020 година, донесе: 
 
 

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 

 
 

член 1 
  Се усвојува Извештајот-Информацијата за безбедносната состојба на подрачјето на ПС од Општа 
надлежност-Прилеп, во текот на првото полугодие од 2020 година.            
 

член 2 
 Одлуката да се достави до ПС од Општа надлежност-Прилеп, Министерот за внатрешни  работи, Народниот 
правобранител, 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  09-3157/10                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
    25.12.2020година                                      на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                                                         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 ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ЈОУДГ „НАША 
ИДНИНА“ ПРИЛЕП, ЗА 2021 ГОДИНА 

 
 
 

1. Одлуката за усвојување на Финансискиот план на ЈОУДГ,,Наша иднина’’ Прилеп, за 2021 година, 
се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08-3159/10  ГРАДОНАЧАЛНИК 
 25.12.2020година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 в.в точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 5/2002), член 116 став 1 алинеа 3 од Законот за заштита на децата 
(Сл.весник на Република Македонија  бр.23/13; бр.12/14, бр.44/14, бр.144/14, бр.10/15, бр.150/15, 150/15, 
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192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18, 104/19, 146/19, 275/19) и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина 
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп 
на седницата, одржана на 25.12.2020 година,  донесе: 
 
 

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

ЈОУДГ,,Наша иднина’’ Прилеп, за 2021 година 
 
 

член 1 
Се усвојува Финансискиот план на ЈОУДГ,,Наша иднина’’ Прилеп, за 2021 година. 

                                                                                                               
член 2 

Одлуката да се достави до ЈОУДГ ,,Наша иднина ’’Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина 
Прилеп. 
 

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

Прилеп’’. 
 
 
         Број  09-3157/11                                                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
       25.12.2020година                                                                  на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                                                    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 ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОЧЕТОКОТ И ЗАВРШЕТОКОТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА 
ЈОДУГ „НАША ИДНИНА“ ПРИЛЕП  

 
 

1. Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на почетокот и завршетокот на работното 
време на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 
 

 
   Број 08-3159/11  ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.12.2020година  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 67 точка 6 од Законот за заштита на децата (’’Сл.весник на Република Македонија“ бр.23/13, 12/14, 
44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 
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гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
25.12.2020 година,  донесе: 
 
 

ОДЛУКА 
за давање согласност на Одлуката за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на ЈОУДГ ,,Наша 

иднина’’Прилеп 
 

 
  член 1 

Се давање согласност на Одлуката за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на ЈОУДГ 
,,Наша иднина’’ Прилеп, бр.02-216/1 од 11.12.2020 година. 

 
 

  член 2 
Одлуката да се достави до ЈОУДГ ,,Наша иднина’’ Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 
 
 

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

 
 
 
         Број  09-3157/12                                                                                                                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
       25.12.2020година                                                                                                                       на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                                                                                                                           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 РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН ВО УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈКП 
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“-ПРИЛЕП  

 
 

1. Решението за разрешување и именување на член во Управниот одбор на ЈКП,,Водовод и канализација’-
’Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08-3159/12  ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.12.2020 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 

РМ”бр.5/2002), член 17 од Законот за јавните претпријатија  (“Сл.весник на РМ” бр.38/1996, 6/2002, 
40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 
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39/2016 и 64/18), 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 25.12.2020 
година, донесе: 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на член во Управниот одбор на  

ЈКП,,Водовод и канализација’-’Прилеп 
 
 

                 1.Со ова Решение се разрешува Билјана Василеска Темелковски од член во Управниот одбор 
на на ЈКП,,Водовод и канализација’’-Прилеп врз основ на нејзина оставка бр.09-3035/1 од 15.12.2020 
година. 
 

2.За член во Управниот одбор на на ЈКП,,Водовод и канализација’’-Прилеп се именува Петар 
Кузманоски, магистер инжинер и мандатот на именуваниот трае до истекот на мандатот на 
именуваните членови согласно решение бр.35-2484/9 од 14.12.2017 година. 

  
               3.Решението да се достави до разрешениот, именуваниот, до ЈКП,,Водовод и канализација’’-
Прилеп, архивата и Градоначалникот на Општина Прилеп. 
 
               4.Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето  во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
 

 
 
         Број  09-3157/13                                                                                                                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
        25.12.2020година                                                                                                                       на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                                                                                                                             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 РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИК ВО УЧИЛИШНИОТ 
ОДБОР НА ООМУ „ОРДАН МИХАЈЛОСКИ-ОЦКА“ ПРИЛЕП  

 
1. Решението за разрешување и именување на претставник на Општина Прилеп во Училишниот одбор на 

ООМУ  “Ордан МИхајлоски -Оцка” –Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 
 

 
   Број 08-3159/13  ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.12.2020година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 5/2002) а во врска со член 106 став 2 и 5 и член 176 став 1 и 2 од Законот за основното образование 
(’’Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/19) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Оштина Прилеп 
(“Службен гласник на општина Прилеп” 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 
25.12.2020 година, донесе: 
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Р Е Ш Е Н И Е 

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

 
 

1.Со ова Решение се разрешува Димитри Николоски од член во Училишиот одбор на ООМУ  “Ордан 
МИхајлоски-Оцка”-Прилеп, врз основ на барање на ООМУ  “Ордан МИхајлоски -Оцка” -Прилеп, бр.03-450/1 од 
16.12.2020.  

 
 
2.За претставник на Општина Прилеп во Училишиот одбор на ООМУ  “Ордан Михајлоски Оцка” -Прилеп се 

именува Ане Неданоска дипломиран наставник по одделенска настава и мандатот на именуваниот трае до истекот 
на мандатот на именуваните претставници согласно решение бр. бр. 09 –292/25 од 29.01.2018 година. 

 
             3.Решението да се достави до именованиот, ООМУ  “Ордан Михајлоски Оцка” -Прилеп, Градоначалникот и 
архивата на Општина Прилеп. 
 
 
             4. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 
 

 
     Број  09-3157/14                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   25.12.2020година                                                              на Совет на Општина Прилеп                                                                                                                                                                                                                                                      

П р и л е п                                                                          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 УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЕТО НА ОПШТИНА 
ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА 

 
 

1. Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Прилеп за 2021 година, се 
објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08-3159/14  ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.12.2020 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 
 

 

                Врз основа на член 95 од Законот за градежно земјиште(,,Сл. весник на РМ,, бр. 15/15, 98/15, 193/15, 

226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и 275/19 ), член 36, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа (,,Сл.весник 

на РМ,, 5/02) и член 26 став 1 точка 8 од Статутот на општина Прилеп (,,Сл.гласник на општина Прилеп,,бр.6/03,4/05 

и 10/08), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 25.12.2020 година, донесе: 

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

НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА 

Оваа Програма содржи: 

1.    Простор кој е предмет на уредувањето; 

2.    Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште; 

3.   Обем и степен на опременост на градежно земјиште со oсновна и секундарна инфраструктура; 

4.   Приходи за финансирање на Програмата; 

5.   Расходен дел на Програмата 

6.   Висина на надоместокот за уредување на градежното земјиште и неговата распределба; 

7.   Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на инфраструктура; 

8.   Преодни и завршни одредби. 

1.Простор кој е предмет на уредувањето 

       Како простор  што се уредува се смета, изграденото и неизграденото земјиште на подрачјето на Општина 

Прилеп, утврдено со урбанистичките планови дефинирани во член 10, 31, 58, 93, 94, 95, 96, од Законот за 

урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр.32/2020). 

2.Обем на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште   

    Утврдување на обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште опфаќа: 

-    Изработка и донесување на урбанистички планови,  

-    Обезбедување на геодетска подлоги и елаборати 

-    Изработка на елаборати за експропријација за изградба на објекти од комунална инфраструктура. 

-    Регулирање на имотно правните односи со сопствениците на имотите 

-    Програмирање на уредувањето 

3. Обем и степен на опременост на градежно земјиште со објекти од основната и секундарната инфраструктура 

 Под степен на уреденост на градежното земјиште се подразбира обемот на опременоста на земјиштето со 

објекти и инсталации од комунална инфраструктура за задоволување на заедничката и индивидуална комуналната 

потрошувачка, до границите на градежната парцела. 

 Комуналните приклучоците на објектот до приклучните местана примарната и секундарната  мрежа (до 

границата на градежната парцела), паѓаат на терет на инвеститорот, затоа што истите се составен дел на 

инсталациите на објектот и остануваат негова сопственост.  

 Доколку постојат  претходно изградени комунални инсталации во склоп на градежната парцела, и е 

потребно нивно дислоцирање или нивна заштита,  трошоците што ќе се направат  паѓаат на товар на инвеститорот, 

односно на корисникот на локацијата. 

3.1.   Степенот на уреденост на градежното земјиште надвор од  градежна парцела, кој може да биде ОСНОВЕН, 
ПОВИСОК и ПОНИЗОК,  се дефинира  како следи: 

  ОСНОВЕН СТЕПЕН  - Карактеристики на  уредувањето:                                                                                        

 -Неперечени пристапи  од улицата до границите на градежната парцела, тротоари, пешачки 

 патеки                                                                                                                        

- Атмосферска канализација;                                                                                                                                             -  Фекална 

канализација;                                                                                                                                                      -  Водоводна мрежа ;                                                                                                                                                             

- Улично осветлување;                                                                                                                                                          - Подземна 

електрична мрежа 

ПОВИСОК СТЕПЕН  - Карактеристики на  уредувањето                                                                                                 Ги опфаќа 

објектите од основниот степен, и содржи уште:                                                                                               - Сообраќајни 

патеки за заштита од пожар, пристапни патишта за возила, паркинг-простори,                                -ПТТ (оптичка -

телекомуникациска ) мрежа                                                                                                                    -Пречистителна станица 

за отпадни води 

-Гасоводна мрежа                                                                                    
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 ПОНИЗОК СТЕПЕН  - Карактеристики на  уредувањето                                                                                                                       

- Непречен пристап до градежна парцела                                                                                                              - Сопствено 

водоснабдување                                                        

- Сопствено прифаќање на отпадни води (пречистителна станица)                                                                                 - 

Нестандардно улично осветлување    

Пресметката на надоместокот ќе се утврдува согласно констатиран степен на уредување на земјиштето, при увид 

на предметната локација.                                                                                                                                     Во случај да 

инвеститорот сам, на свој трошок го уреди градежното земјиште со комунална инфраструктура, притоа не плаќа 

надоместок, а изградените објекти и инсталации се потврдуваат преку постапката за издавање на одобрение за 

градење, и конечно се предаваат во владение на општината. 

 

4. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА -  ПРИХОДИ  

Средствата за финансирање на програмата за уредувањето на градежното земјиште за 2021 година, се  во согласност 

со Буџетот на општина Прилеп за 2021 г. 

    РАСХОДЕН ДЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

    EAO- КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНАТА          

   Изработка на проекти за општествени згради, високоградба и други проекти и ревизии 

    

 Основен проект за базени за рекреација и рехабилитација –Точила…………..900 000,00ден. 

 Основен проект за реконструкција за спортска сала „Партизан“...................100 000,00ден. 

 Основни проекти за реконструкција (адаптација) на Домови ,,Варош ,, и ,,Рид,,..........60 000,00ден. 

 Основни проекти за потпорни зидови.............................................................100 000,00ден. 

 Основни проекти за други објекти(склони на самораспаѓање и реконструкција на кровни/покривни 

конструкции на згради) ............................................................100 000,00ден. 

 Ревизија на основни проекти ( од сите области) ............................................740 000,00ден.              

                                                                                    Вкупно ЕА0=   2.000.000 ден.                      

 

GD0 - ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 

- Проектна документација за гасификација на град Прилеп           

                          Вкупно GD0     =      2.427.000 ден. 

 

F10 - УРБАНИСТИЧКО  ПЛАНИРАЊЕ И  УРЕДУВАЊЕ  НА  ПРОСТОРОТ         

1. Изработка на урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и планско проектна документација:                        

- Детални урбанистички планови: за  Четврт 8 Блок 8.1, четврт 2 Блок 2.10, четврт 6 Блок 6.1, четврт 7 Блок 7.2 , четврт 

3 Блок 3.12 ,четврт 12 Блок 12.4, 

- Оревоец и Крстец   

 -Изработка на „Урбанистички  план за село“ за селата Тополчани, Ерековци, Мажучиште, Селце, Кадино село, 

Галичани, Алинци, Ново Лагово, Витолиште, Чепигово, Клепач, Подмол, Загорани, Голем Радобил, Веселчани, 

Крушевица, Штавица, Тројкрсти, Дабница, Бонче, Волково, Старо Лагово, Беловодица,  Плетвар, Шелеверци, 

Тројаци, Прилепец, Ракле, Манастир и  Леништа  

 

                                                                                                                                              Вкупно: 22 600 000,00 ден.  

                                              

      2.  Изработка на Урбанистички проекти за инфраструктура за:        

 

 Ул.,,Трајко Николоски,,600м. 

 Ул.,,Кеј 9-ти Септември,,, делови 1900м.(со сите фази на линиска инфраструктура), 
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 Дел од локален водоснабдителен систем- Водоводна мрежа и хидротехнички објекти (препумпни 

станици, бунари, потисен цевовод и др.)  во с.Канатларци, од постоен експлоатационен бунар, 4 800 

000м.     

 Општински пат од н.м. Манастир-крак до Манастир „Свети Никола“ 300м. 

     Одвод на атмосферски отпадни води на делница од улица ,,Цане Кузманоски,,апр.300м. 

     Одвод на атмосферски отпадни води делница по тротоар од ул.„Александар Македонски,, дел кај 

ул.,,Димо Наредникот,,,200м.             

  Транзитен вод за дел од проток на ободен канал во КО Варош.700м. 

     Делници за атмосфер. канализација на поедини улици низ градот--800,оо м. 

     Делници за Фекална канализација на поедини улици низ градот- 800,оо  м. 

     Делови од локален канализациски систем со прочистителни станиции во други  населени  места во 

општината. 

 

   Вкупно: 900 000ден. 

                                                                                                                                     

  3. Изработка на Ревизии на урбанистички планови, урбанистичко планска документација и Планско проектна 

документација (урбанистички проекти)   

 - Ревизии за  ДУП, УПС, УПВНМ,                     

-  Урбанистички проекти   

                                                                                                                                                    Вкупно: 700 000ден. 

4. Изработка на документација за животната средина - за влијаније врз животната средина и геомеханички 

испитувања и хидрологија    

 - Елаборат за заштита на животна средина 

 - Елаборат за хидролошки студии 

                                                                                                                                                     Вкупно: 50 000ден. 

 5. Изработка на ажурирани геодетски подлоги и  

    геодетски елаборати за посебна намена  и  други геодетски услуги  

                                                                                                                                                     Вкупно: 750 000ден.  

                                                                                  Се вкупно F10 =  25.000.000 ден. 

 

J00 - ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА  

Одржување на  јавни површини (пескарење на плочки на плоштади)..........................700 000,00ден.  

Клупи, канделабри, корпи  за отпад и друго ....................................................................300 000,00ден.  

                               Вкупно  Ј00 =   1.000.000 ден.                 

ЈЗ0 - ЈАВНО  ОСВЕТЛУВАЊЕ  

1. Потрошена електрична енергија .................................................................................... 15.000.000 ден. 

2. Ситен инвентар,алат и др. материјали за одржување ..................................................  4.000.000 ден.   

3. Поправки и одржување на опремата .............................................................................. 3.000.000 ден.    

                                             Се вкупно  ЈЗ0   =    22.000.000 ден.   

Ј40 - ЈАВНА ЧИСТОТА    

- Одржување на други зелени површини  

                                                                                                                       Вкупно  Ј40   =    11.804.000 ден.   

 

Ј60  -  ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ОПШТИНСКИ ПАТИШТА И УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ НА 

СООБРАЌАЈ 

1. Зимско одржување  ..............................................................................................................12.000.000 ден 

2. Одржување на други градби ( хоризонтална, вертикална сигнализација  и др.)........... 7.500.000 ден 
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3. Надзор над одржуваењe на градби.......................................................................................800.000 ден 

Се вкупно  Ј60  =   20 300 000 ден.   

Ј7О -  ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО    

- Субвенции за ЈП Комуналец  

 Вкупно Ј70 =   30.000.000 ден.  

           

Ј80 -   ДРУГИ  КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 

1. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација .......................................................2 000 000,00ден. 

2. Услуги за одводнување – такса кон ,,ЈП Водостопанство на РМ,,........................1 500 000,00ден. 

3. Рушење на објекти и дислоцирање на постоечка инфраструктура....................1 000 000,00ден.  

                      Се Вкупно Ј80   =     4.500.000 ден. 

 

 

ЈА0 - ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ 

1. Изработка на Проектна документација - основни проекти и  ревизија  од областа на јавното 

осветлување, за следниве локации: 

 ул.,, 5та Прилепска ,, дел....................150 метри;  

 ул.,, Васил Главинов,, дел...................300 метри;  

 ул.,,Кеј 1ви Мај,,-дел...........................250 метри;  

 ул.,, Осоговска ,,-дел...........................350 метри; 

 Булевар ,,Гоце Делчев,,...................... 350 метри; 

 Ул.,,Александар Македонски,, од ,,Тр. Николоски,, до,, Современ дом,,  

 И за  други населени места во општината                                                                        
Вкупно:  500.000 ден. 

 

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

 ул.,, Кеј 9ти септември ,, дел...............300 метри, 

 ул.,, Дебарца,, дел...............................650 метри;  

 ул.,, Бранко Секулоски Белата ,,  дел........500  метри;  

 ул.,, Кeј 19 ти Септември ,, дел................. 500  метри;  
            Вкупно       3 000 000 ден. 

 
 
3. Реконструкција на објекти во енергетиката - реконструкција на јавно осветлување 

-  Замена и вградување во постојни светилки на светилки со лед диоди...................850.000,00ден. 

-  Крстот на Макровите Кули.........................................................................................150 000,00ден. 

                     Вкупно       1.000.000 ден. 

 

                   Се вкупно ЈА0   =      4.500.000 ден. 

 

ЈD0 - ИЗГРАДБА  И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОПШТИНСКИ ПАТИШТА И УЛИЦИ                                

1 – Изработка ( Подготвување) на  Основни проекти  

 Ул.,,Трајко Николоски ,,дел 

 Новопланирани улици во УЕ 2УБ 2.02 плански опфат 2 

 Крстосница со кружен тек на ул.,,Архиепископ Доситеј,, и ,,Рампо Левката,, 

 Ул.,,Кеј 9-ти Септември,,во УЕ 8 и УАЕ 20, делови  

 Пристапна улица со паркинзи- Крак од ул.,,Борка Утот,, 
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 Улица ,,Ст2,, во Четврт 3, Блок 3.13;  

 Општински пат до н.м. Манастир-крак до Манастир ,,Свети Никола,,; 

 Улица ,,Пр1,, во УАЕ бр. 13, УБ13.01, плански опфат А ;  

 Општински пат од н.м. Оревоец до н.м. Крстец;  

 Улица ,,Самоилова,,-крак;   

 ПР Улица,, 11,,  во УЕ6-УБ 6.01-опфат ,, 1,,;  

 Ст Улица ,,Ст 1,, во УЕ6- УБ 6.01 Плански опфат ,,3,, 

 Улица во УАЕ 11 дел (Кп 8114/2 и др.)  

 Улици во градот и населените места и др.  
Вкупно: 2.500.000 ден. 

2 - Изградба на улици и општински патишта    

 Улица ,,Целе Мавроски,,; 

 Улица ,,Кеј 1-ви Мај,,; 

 Улица ,,Цане Илиески,,-крак во УАЕ 12;  

 улици во УЕ2, УБ 2.02, плански опфат ,,2,,  

 Ул.,,Трајко Николоски ,,дел 

 Пристапна улица со паркинзи- Крак од ул.,,Борка Утот,, 

 Крстосница со кружен тек на ул.,,Архиепископ Доситеј,, и ,,Рампо Левката,, 

 Улица ,,Самоилова,,-крак;  

 улици во градот и населените  места   

             
                                                       Вкупно: 40.000.000 ден. 
3 - Реконструкција, одржување, рехабилитација, тампонирање, тротоари, пешачки патеки, ударни дупки, 

нивелација на шахти, прокопи и др., на улици и општински патишта 

Реконструкција на улици и општински патишта 

 Ул.,,Мице Козар,,дел 

 Ул.,,Трајко Николоски,,дел 

 Ул.,,Кеј 1-ви Мај,,дел 

                                                 Вкупно: 21.000.000 ден. 
 

 Одржување, рехабилитација, ударни дупки, нивелација на шахти, прокопи, тампонирање и др. работи на 

улици, општински патишта и тротоари 

 улица ,,Кеј 9-ти Септември,,дел 

 улица ,,Кеј 1-ви Мај,,дел, 

 Булевар ,,Гоце Делчев,, дел,(продолжение) 

 Ул.,,Цар Самоил,, дел 

 улица ,,Кеј 19-ти Септември,,дел 

 Улица ,,Благоја Крстески,,; 

 Улица ,, Дабнички завој,,дел; 

 улица ,,Дабничка,,дел 

 улица,, Орде Чопела,,дел  

 улица ,, Осоговска,,; 

 улица ,, Бистра планина,, 

 улица ,, Леце Котески,, 

 улица ,,Борка Лопач,,дел, 

 улица ,,Мечкин Камен ,,дел, 

 Ул.,,Пчиња,,дел 

 Ул.,,Партизански Одреди,, 

 Ул..,,Панко Брашнаров,, 
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 Ул.,,Нане Наумоски,, 

 Ул.,,Орде Тодороски Шемко,, 

 Ул.,,Нада Ламеска,, 

 Ул.,,Ѓоре Ѓорески,, 

 Трим патеки на ,,Могила на непобедените,, 

 улици во градот и населените  места   

                                                                     Вкупно: 20.000.000 ден. 

 

4 - Надзор над изградба 

   Вкупно: 2 000 000 ден. 

5 - Надомест за одземен имот  

 Улица ,,Ст2,, во Четврт 3, Блок 3.13;(зад М.Цепенков)  

 ПР Улица,, 11,,  во УЕ6-УБ 6.01-опфат ,, 1,,; (зад уред) 

 Ст Улица ,,Ст 1,, во УЕ6- УБ 6.01 Плански опфат ,,3,, (зад уред) 

 Улица ,,Мечкин Камен,,дел, 

 улица,,Кеј 9-ти Септември,,-крак-пешачка патека;  

 Општински пат до н.м. Манастир-крак до Манастир ,,Свети Никола,,; 

 Улици во Четврт 2 блок 2.3(кај ,,Градинка и Базен,,) 
                                                        Вкупно:  7.000.000 ден. 

       Се вкупно  ЈД0 =      92.500.000ден. 

 
ЈDB  -  Архитектонско и партерно уредување на јавна површина – пешачка зона во Стара градска   
чаршија             
Развојна програма   

Вкупно  ЈDА  =    30.000.000ден. 
 
JG0  -  ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

           1.Изработка (Подготвување) на Основни Проекти  за  линиски инфраструктурни градби и хидро-технички 
објекти                                                                                                            
 

 Основен проект за дел од локален водоснабдителен систем- Водоводна мрежа и хидротехнички 

објекти (препумпни станици, бунари, потисен цевовод и др.)  во с.Канатларци, од постоен 

експлоатационен бунар, 4 800 000м.     

 Основен проект за Реконструкција на стари градски извори ,,Лековски Извори,,од каптажа до 

собирна шахта за град Прилеп,  

 Основен проект за Реконструкција на главен довод од ,,Пашоски ливади,, до собирна шахта за град 

Прилеп, 

 и други  проекти во градот и населените места во општината,    

                                                  Вкупно 1 200.000,оо ден. 

 
         2. Изработка на Ревизија за  
 

 Основен проект за дел од локален водоснабдителен систем- Водоводна мрежа и хидротехнички 

објекти (препумпни станици, бунари, потисен цевовод и др.)  во с.Канатларци, од постоен 

експлоатационен бунар, 4 800 000м.     

 Основен проект за Реконструкција на стари градски извори ,,Лековски Извори,,од каптажа до 

собирна шахта за град Прилеп,  
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 Основен проект за Реконструкција на главен довод од ,,Пашоски ливади,, до собирна шахта за град 

Прилеп, 

 во други  проекти во градот и населените места во општината,    

                                                                                                                                     Вкупно 800.000,оо ден. 

 

                                     

        3. Елаборати за хидролошки испитувања со цел изнаоѓање нови извори за вода     

Во селата: Кадино Село, Ерековци и др.населени места, 

Вкупно 500.000,оо ден. 

       4.  Изградба на системи за водоснабдување                                    

 Дел од водоводна мрежа со резервоар и др. пропратни елементи во   с.Канатларци, од изведен 
експлоатационен бунар, 

 Реконструкција на стари градски извори ,,Лековски Извори,,од каптажа до собирна шахта за град 

Прилеп,  

 Реконструкција на главен довод од ,,Пашоски ливади,, до собирна шахта за град Прилеп, 

 

                                                                            Вкупно 4.500.000.00 ден.  

 

                                                                                        Се вкупно    JG0    =       7.000.000.00 ден. 

  

 

 JIO- ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ  И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ 

 

      

   1.Изработка (Подготвување) на Основни Проекти  за  линиски инфраструктурни градби и хидро-

технички објекти                                                                                                            

     - ЗА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА  

 Одвод на атмосферски отпадни води на делница од улица ,,Цане Кузманоски,, 

(апр.700м)............................................................................................................... ..60 000,оо ден       

 Одвод на атмосферски отпадни води делница по тротоар од ул.„Александар Македонски“дел кај   

,,Димо Наредникот,, (апр.700м)....................................... ..60 000,оо ден       

 Транзитен вод за дел од проток на ободен канал во КО Варош (апр. 1400м). ..100 000,оо ден       

 Делници за атмосферска  канализација на поедини улици низ градот—апр 800,оо м.....60 000,оо д.       

 Реконструкција на таложници за зафаќање на сливни површински води и отворени сливни канали 

(апр 500м)................................................................................................... ..50 000,оо д       

 во градот и во другите  населени места во општината(апр 500м)..................... ..50 000,оо д       

Вкупно:   380.000,оо ден 

 - ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 

 Делници за Фекална канализација на поедини улици низ градот(апр 800,оо  м.) .....40 000,оо ден      

 Делови од локален канализациски систем со прочистителни станиции во други  населени места во 

општината апр.1500м1...................................................................................100 000,оо ден 

Вкупно:   140.000,оо ден 

2. Изработка на Ревизија за  

 Одвод на атмосферски отпадни води на делница од улица ,,Цане Кузманоски,, 

 Одвод на атмосферски отпадни води делница по тротоар од ул.„Александар Македонски“дел кај   

,,Димо Наредникот,, 

 Транзитен вод за дел од проток на ободен канал во КО Варош 

 Делници за атмосферска  канализација на поедини улици низ градот--800,оо м   

 Реконструкција на таложници за зафаќање на сливни површински води и отворени сливни канали 

 во градот и во другите  населени места во општината 

Вкупно:   50.000,оо ден 
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- ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 

 Делници за Фекална канализација на поедини улици низ градот- 800,м    .....60 000,ооден 

 Делови од локален канализациски систем со прочистителни станиции во други  населени 
места во општината  апр 1500м1        ...100 000,оо   ден                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

  

Вкупно:   160.000,оо ден 

 

    3. ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ ЗА АТМОСФЕРСКА И ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА                                                                       

   

     АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА          

 Делници за атмосфер. канализација на поедини улици низ градот апр800м1     

             ФЕКАЛНА  КАНАЛИЗАЦИЈА  

 Делници за Фекална канализација на поедини улици низ градот- 800  м. 

Вкупно 1.270.000.оо ден 

 

                                                                                    Се вкупно JIO   =     2.000.000 ден  

 

JK0 -  ЈАВНА ЧИСТОТА – КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 

 Капитални субвенции за јавен превоз-Набавка на возило за смет (рата) 

 Вкупно ЈКО =  1.239 000 ден 

 

JN0 -  УРБАНА ОПРЕМА     

 Набавка на урбана опрема  

                                  Вкупно JN0   =   1.551.000 ден. 

JP0 -  ЈАВЕН ПРЕВОЗ – КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 

 Капитални субвенции за набавка на нови автобуси за градски превоз 

Вкупно JP0     15.000.000 ден. 

LA0 - СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ) 
 

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

Вкупно LA0   =      5.000.000 ден. 
  

LAА  - ИЗГРАДБА НА БАЗЕН ВО НАСЕЛБА ТОЧИЛА 
                        Развојна програма  

Вкупно LAA    =     46.700.000 ден. 
 

VAA - ИЗГРАДБА НА ДЕТСКА ГРАДИНКА 
           Развојна програма 

Вкупно VAA   =      44.497.000 ден. 
 

 
R10 - ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА 

- Субвенции на граѓани при набавка на грејни тела со инвертор  за заштита на животна 
средина  и велосипеди  

- Субвенционирање на сретства за промена на кровни покривачи на колективни станбени 
згради (азбестни салонитки) заради заштита на животна средина 

Вкупно R10  =   6.500.000 ден. 
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6. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА  ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ И НЕГОВА  РАСПРЕДЕЛБА 

 Трошоците  за уредување на градежно земјиште, се утврдува согласно со реалните трошоци 

направени за соодветниот степен на уреденост на градежното земјиште со објекти на комунална 

инфраструктура. Висината на трошоците се пресметуваат по м2 на нова корисна површина што ќе се гради 

и претставува збир на нето површините на подовите на сите простории на објектот, согласно заверениот 

основен проект и анекс на основниот проект, помножен со коефициентот дефиниран во Правилникот за 

степенот на уредување на градежното земјиште  со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на 

утврдување на висината на трошоците за уредување во зависност од степенот на уреденост (,,Сл весник 

на РМ,, бр.193 од 18.10.2016год.) и Правилникот за изменување на Правилникот за степенот на 

уредување на градежното земјиште  со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување 

на висината на трошоците за уредување во зависност од степенот на уреденост (,,Сл весник на РМ,, бр.72 

од 20.04.2018год.).  

Степенот на уреденост на градежно земјиште и висината на трошоците даден е во следната табела 

 Индиви- 

дуално 

становање       

(евра/м2) 

Колек- 

тивно 

становање        

(евра/м2) 

деловни,  

јавни    

 и  други 

објекти        

(евра/м2) 

производство дистрибуција и сервиси    

(класа на намена Г), угостителски, 

туристички,   хотелски комплекси и 

одморалишта (класа на намена А4)    

(евра/м2) 

- повисок степен 30 40 60 100 

- основен степен 26 35 40 100 

- понизок степен 15 20 30 100 

  

 Во индустриските зони во градот, надоместокот за уредување на градежното земјиште се 

пресметува на максималната нето развиена површина за градба прикажана во табеларниот преглед од 

соодветниот ДУП за бараната парцела. 

  За линиски инфраструктурни објекти,  се плаќа надоместок во зависност од должината која е 

прикажана во проектот и геодетскиот елаборат и тоа:   

 За  должина:     до 1 км - 50 евра,            од 1 км до 10 км – 100 евра,                над 10 км – 150 евра.  

 Надоместоците изразени во евра се пресметуваат во денарска противвредност, по среден курс 

на Народна банка на Република Македонија на денот на изготвување на пресметката. 

 Не се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште за објекти што ќе ги гради Општина 

Прилеп - Локална самоуправа и објекти ослободени со Одлука на Советот на Општина Прилеп. 

 Јавните претпријатија кои вршат комунални дејности на подрачјето на Општина Прилеп, плаќаат 

за уредувањето на градежното земјиште во висина од 30% од вредноста на објектите од комуналната 

инфраструктура што се градат, а се од нивна надлежност. 

 По иницијатива на  жителите на градот и населените места, а во услови кога истите се 

заинтересирани со месен самопридонес да учествуваат во уредувањето на градежното земјиште, 

населението ќе учествува со 50% од вредноста на комуналните објекти и инсталации. 

 Меѓусебните права и обврски за уредувањето на градежното земјиште врз основа на документ 

за сопственост, извод од план и основен проект заверен од Општина Прилеп, се уредуваат со Договор 

склучен помеѓу инвеститорот и Градоначалникот на Општината. 

 До колку вкупниот пресметан просечен надоместок за конкретната локација не ги покрива 

трошоците за уредување на истата, надоместокот ќе се плаќа по стварно направените трошоци,  по 

посебен трошковник, за уредувањето на локацијата и на соодветниот дел од пошироката локација што ќе 

се регулира со Анекс кон договорот за уредување на градежното земјиште. 
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 Доколку постои водоводна и/или канализациона мрежа под објектот или на растојание од еден 

метар од надворешниот ѕид на објектот за кој се бара одобрение  за градење, инвеститорот е должен да 

изврши реконструкција (изместување) на водоводната и/или канализациона мрежа на негова сметка, по 

претходно добиени хидротехнички услови од давателот на услугата. 

 Без добиена потврда од надлежниот субјект дека се целосно измирени обврските за надоместок 

за уредување на градежното земјиште, инвеститорот не може да добие дозвола за употреба на објектот 

и приклучоци на комуналната инфраструктура. 

Стимулативна регулатива за плаќање надоместок за уредување на градежно земјиште 

-Инвеститорот има право да поднесе барање за плаќање на надоместокот за уредување на градежно 

земјиште на рати со утврдена динамика на плаќање на следниот начин: 

 -инвеститорот е должен да уплати 50%(педесет проценти) од утврдениот износ во договорот, за 

надомест за уредување на градежно земјиште на денот на потпишување на договорот. Останатите 

50%(педесет проценти) инвеститорот може да ги исплати на шест (6) рати . 

6.1 Распоред на надоместокот за уредување на градежно земјиште 

  Во зависност од опременоста и опремувањето на градежното земјиште процентуалното учество 

на инфрастуктурните објекти и инсталации во уредувањето на градежното земјиште изнесува: 

-  Објекти и инсталации од заедничко инвестирање 30 % 

-  Објекти и инсталации од индивидуално инвестирање 70 %, од кои за:  

     фекална канализација 15 %,       атмосферска канализација 20 %,            водовод 7 %,          

     улично осветлување 10 %,              коловоз асфалт 37 %,                          тротоари 11 %. 

 Сопственикот на градежното земјиште мора да обезбеди согласност за приклучување на објектот 

на соодветната примарна или секундарна мрежа за индивидуално инвестирање од соодветното 

комунално претпријатие. До колку за постојните комунални инсталации, инвеститорот не добие писмена 

потврда за исправност на истата од соодветното комуналното претпријатие, Општината ќе склучи Договор 

за регулирање на надоместокот за уредување на градежното земјиште, за индивидуално инвестирање на 

инсталациите. 

6.2  Надоместок за изградба на објекти во село, вон населени места и по ЛУПД 

         Инвеститорите кои ќе градат станбени објекти во урбаното подрачје на населените места во 

Општина Прилеп,  ќе плаќаат надоместок за уредувањето на градежното земјиште во висина од 10 % од 

надоместокот од  Основниот степен во градот. 

 За останатите намени на објекти, ќе се плаќа 30 % од Основниот степен во градот, освен за 

производство дистрибуција и сервиси (класа на намена Г), угостителски, туристички,хотелски комплекси 

и одморалишта (класа на намена А4). 

  Доколку до градежната парцела има поставено инфраструктура, инвеститорот ќе плати 

надоместок во износ од Основниот степен во градот, према процентот даден во точка 6.1. од оваа 

Програма. 

                Инвеститорите кои ќе градат во урбаното подрачје согласно на Урбанистичкиот план вон 

населени места или Локална урбанистичка планска документација во Општина Прилеп,  ќе плаќаат  

надоместок за заедничкото инвестирање во износ од  30 % од  Основниот степен во градот, освен за 

производство дистрибуција и сервиси (класа на намена Г), угостителски, туристички, хотелски комплекси 

и одморалишта (класа на намена А4. 

  Доколку до градежната парцела има поставено инфраструктура, инвеститорот ќе плати 

надоместок во износ од Основниот степен во градот, према процентот даден во точка 6.1. од оваа 

Програма. 

 Овие инвеститори сами си го уредуваат градежното земјиште на потесната локација и си 

обезбедуваат приклучок на комуналните инсталации. 
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7. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА      

ИНФРАСТРУКТУРАТА 

Во случај кога градежното земјиште е уредено со изградена основна инфраструктурна мрежа, а во 

локалитетот каде се наоѓа градежната парцела нема или не е целосно изградена секундарната 

инфраструктура, а сопственикот на земјиштето инсистира сам со свои средства да ја гради истата согласно 

заверена техничка документација за градење, должен е на Локалната самоуправа за изградената основна 

мрежа, да и надокнади трошок во висина од 30 % од надоместокот за уредување на градежното земјиште 

утврден со Програмата и да овозможи на идните сопственици на земјиштето приклучување на 

инфраструктурните мрежи без да му платат надоместок.  

 Инфраструктурната мрежа што ќе ја гради сам треба да биде технички примена од соодветното 

комунално претпријатие и истата да ја предаде на локалната самоуправа без надоместок. 

 За изграден објект или комунална инфраструктура, која технички  е примена и со неа стопанисува 

соодветно надлежно претпријатие, по барање на инвеститорот ќе му биде одбиен процент од 

индивидуалното задолжение за користење на тој објект или инсталација.   

 Оваа изградена инфраструктурна мрежа мора да биде предадена на локалната самоуправа без 

надоместок, да се овозможи приклучување на нови идни корисници на земјиштето, а новите корисници 

на земјиштето да и надоместат на локалната самоуправа целосен надоместок за уредување на 

градежното земјиште. 

 Водоснабдителен или канализационен систем изграден со средства на граѓани, домашни и 

странски донатори или други корисници, со договор се отстапува на управување на давателот на услугата 

и претставува целина на единствениот водоснабдителен или канализационен систем. 

8. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

1. За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на Општина Прилеп. 

2. Програмата влегува во сила oсмиот ден од денот на објавувањето во ,,Сл.гласник на Општина Прилеп,,.   

 
         Број  09-3157/15                                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
       25.12.2020година                                                           на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                                                                 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 ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА 

 
 

1. Годишната Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови на територијата  
на  Општина Прилеп  за 2021 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

 
   Број 08-3159/15  ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.12.2020 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 
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Врз основа на член 40 , 93, 94, 95, и 96 од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник 

на РСМ 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 25.12.2020 год,  донесе: 

 
 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 
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 2021година, 
која што опфаќа изработка и донесување на урбанистички планови, урбанистичко-планска 
документација, урбанистичко-проектна документација и планско-проектна документација, што 
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 постоечките 

 Урбанистички планови за село 

 Урбанистички планови вон населено место 

 Урбанистички проекти 
 
 
2. Планирани активности 
 
Урбанистичко планирање 
I. Регулациски планови (ќе продолжат огласно чл.94 од Закон 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. Урабнистички план вон населено место 
 
 
 

I. РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ 

1 Регулациски план за Четврт 5,2 54,71ха 
Финансирано 
од правни и 

физички лица 

2 Регулациски план за Четврт 7,3 8,4 ха 
Финансирано 
од правни и 

физички лица 
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II. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 

1 Детален урбанистички план за Четврт 2 Блок 2.10 5,10 ха 
Финансирано 

од средства на 
општината 

2 Детален урбанистички план за Четврт 2 Блок 2.11 5.85 ха 
Финансирано 
од правни и 

физички лица 

3 Детален урбанистички план за Четврт 3 Блок 3.11 7,21 ха 
Финансирано 
од правни и 

физички лица 

4 
 

Детален урбанистички план за Четврт 3 Блок 3.12 11.08ха 
Финансирано 

од средства на 
општината 

5 
Детален урбанистички план за Четврт 4, блок 4.1, блок за 
детално планирање 4.1.1 

2,65 ха 
Финансирано 
од правни и 

физички лица 

6 
Детален урбанистички план за Четврт 4, блок 4.2, блок за детално 
планирање 4.2.5 

6,66 ха 
Финансирано 
од правни и 

физички лица 

7 
Детален урбанистички план за Четврт 4, блок 4.2, блок за детално 
планирање 4.2.11 

6.87 ха 
Финансирано 
од правни и 

физички лица 

8 Детален урбанистички план за Четврт 5, Блок 5.1 11.64 ха 
Финансирано 
од правни и 

физички лица 

9 Детален урбанистички план за Четврт 6, Блок 6.1 7,91 ха 
Финансирано 

од средства на 
општината 

10 Детален урбанистички план за Четврт 6, Блок 6.2 16,5 ха 
Финансирано 
од правни и 

физички лица 

11 Детален урбанистички план за Четврт 6, Блок 6.3 18,84 ха 
Финансирано 

од средства на 
Влада 

12 Детален урбанистички план за Четврт 7, Блок 7.2 6,41ха 
Финансирано 

од средства на 
општината 

13 
Детален урбанистички план за Четврт 7, блок 7.4, блок за детално 
планирање 7.4.1 

3,18 ха 
Финансирано 
од правни и 

физички лица 

14 Детален урбанистички план за Четврт 7, блок 7.5 14,21 хa 
Финансирано 
од правни и 

физички лица 

15 Детален урбанистички план за Четврт 8, Блок 8.1 5.58 ха 
Финансирано 

од средства на 
општината 

16 
Детален урбанистички план за Четврт 10, блок 10.5, блок за 
детално планирање 10.5.2 

3,19 ха 
Финансирано 
од правни и 

физички лица 

17 Детален урбанистички план за Четврт 11 Блок 11.4 45,8 ха 
Финансирано 

од средства на 
Влада 

18 Детален урбанистички план за Четврт 12 Блок 12.4 11,27 хa 
Финансирано 

од средства на 
општината 
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19 
Детален урбанистички план за УЕ15, УБ 15,01 ПО„3“ (Детален 
урбанистички план за четврт 12, блок 12.1 плански опфат „3“)
  

1,02 ха 
Финансирано 
од правни и 

физички лица 

При изработка на ДУП (како и измена и дополнуање на ДУП)- граница на плански опфат за детално 
планирање ќе биде дефиниран согласно Законот за урбанистичко планирање и во согласност со важечкиот 
генералeн урбанистички план.  

 

III УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛО 
 

1 Плетвар 38,06ха 

Финансирано 
преку 

Програмата за 
финансиска 

поддршка на 
руралниот 

развој преку 
Агенцијата за 
финансиска 

поддршка на 
земјоделствот
о и руралниот 

развој 

2 Селце 29,52ха 

3 Тополчани 95,98ха 

4 Ерековци 69,08ха 

5 Мажучиште 48,6ха 

6 Кадино Село 24,68ха 

7 Галичани 24,24ха 

8 Алинци 38,18ха 

9 Ново Лагово 43,5ха 

10 Витолиште 50,98ха 

11 Чепигово 12,61ха 

12 Клепач 20,13ха 

13 Подмол 18,41ха 

14 Загорани 28,44ха 

15 Голем Радобил 12,29ха 

16 Веселчани 13,96ха 

17 Крушевица 22,55ха 

18 Штавица 15,91ха 

19 Тројкрсти 13,89ха 

20 Дабница 16,5ха 

21 Бонче 24,31ха 

22 Волково 7,1ха 

23 Старо Лагово 7,48ха 

24 Беловодица 14,62ха 

25 Шелеверци 7,45ха 

26 Тројаци 9,87ха 

27 Прилепец 11,22ха 

28 Ракле 9,83ха 

29 Манастир 17,4ха 

30 Леништа 8,93ха 

31 Канатларци 89,20ха 
Финансирано 

од средства на 
Влада 

32 Ореовец 30,35ха 
Биро за 

регионален 
развој 

33 Крстец 20ха 
Биро за 

регионален 
развој 

 
IV. УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА И ПРОЕКТНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1 
ЛУПД за изградба на објекти за производство на електрична енергија од 
обновливи извори-биогас со капацитет до 1MW,со намена Е2-комунална 

Финансирано 
од правни и 

физички лица 
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супраструктура на дел од КП 1781,на дел од КП 1778,дел од КП 1782 и дел од 
КП 1783,КО Големо Коњари 1,општина Прилеп 

2 

ЛУПД ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГП СО УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА НА 
ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ 
ИЗВОРИ (СОНЦЕ) СО НАМЕНА Е2- КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА СО 
КАПАЦИТЕТ ДО 1MW НА КП 1388/1, КП 1388/2, КП 1391, КП 1392, КП 1393, КП 
1394, КП 1395, КП 1396, КП 1397, КП 1398, КП 1399, КП 1400, КП 1401, КП 1402, 
КП 1403, КП 1404, КП 1405, КП 1406, КП 1407, КО ТОПОЛЧАНИ, ОПШТИНА 
ПРИЛЕП 

Финансирано 
од правни и 

физички лица 

3 
ЛУПД за комерцијално деловен комплекс со основна класа на намена Б3 
големи угостителски единици со компатибилни класи на намени 

Финансирано 
од правни и 

физички лица 

4 
ЛУПД за изградба на стопнаски комплекс во ГП на КП2025, КП2024, КП2022-
дел, КП3012-дел КО Присад, Општина Прилеп 

Финансирано 
од правни и 

физички лица 

 
ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА 

1 

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

Финансирано 
од правни и 

физички лица 

2 
Проект за инфарструктура за пристапен пат од локален пат Л600195537 (стар 
пат Прилеп - Скопје) до концесија за експлоатација за минерална суровина - 
мермер на локалитетот с. Беловодица КО Беловодица - дел Општина Прилеп 

Финансирано 
од правни и 
физички лица 

3 
Проект за инфраструктура за општински пат Л6001955 29 од с. Ореовец до с. 
Крстец во КО Ореовец и КО Крстец, општина Прилеп 

Финансирано 
од правни и 
физички лица 

4 
Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: Нов 0.4 kV 
надземен извод низ КП бр.1239, бр.752, бр.2842, бр.750 и бр.1256 (КО 
Канатларци) – Општина Прилеп 

Финансирано 
од правни и 

физички лица 

5 
Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: Изградба на 
нов 10(20) kV надземен вод низ КП бр.4594 (КО Варош вон.грд.) и КП бр.2760 
(КО Мало Коњари) – Општина Прилеп 

Финансирано 
од средства на 

општината 

6 
ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИНВЕСТИЦИОНО - ТЕХНИЧКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА: Проект за дислокација на сегмент од оптички кабел 
Прилеп-Битола за клучка ТИРЗ Прилеп/Алинци, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Финансирано 
од правни и 

физички лица 

 
АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ: 

1 
Архитектонско - урбанистички проект за изградба на хала за сервис за автобуси (Г3) 
на Г.П. бр. 64, ДУП за УАЕ 1, УБ 1.04, К.П. бр. 3415, м.в. Бакалица, КО Варош, општина 
Прилеп 

Финансирано 
од правни и 
физички лица 

2 
Архитектонско-урбанистички проект за препарцелација на градежни парцели, ГП 
10 и ГП 11 од ДУП за УАЕ бр. 17, УБ бр. 17.02, дел Г, Општина Прилеп 

Финансирано 
од правни и 
физички лица 

3 АУП за препарцелација на ГП бр 163 од ДУП за УАЕ 1, УБ 1.04 
Финансирано 
од правни и 
физички лица 

4 
АУП за ГП бр.1.1, по ДУП за УЕ 1 и 2, дел од УБ 1.4 и 2.4, локалитет Точила, ООУ 
Блаже Конески - Прилеп 

Финансирано 
од средства на 
општината 

 
 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ: 
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1 Ул.,,Трајко Николоски,,600м. 
Финансирано 

од средства на 
општината 

2 Ул.,,Кеј 9-ти Септември,,, делови 1900м.(со сите фази на линиска инфраструктура) 
Финансирано 

од средства на 
општината 

3 
Дел од локален водоснабдителен систем- Водоводна мрежа и хидротехнички 
објекти (препумпни станици, бунари, потисен цевовод и др.)  во с.Канатларци, од 
постоен експлоатационен бунар, 4 800 000м 

Финансирано 
од средства на 

општината 

4 Општински пат од н.м. Манастир-крак до Манастир „Свети Никола“ 300м 
Финансирано 

од средства на 
општината 

5 
Одвод на атмосферски отпадни води на делница од улица ,,Цане 
Кузманоски,,апр.300м 

Финансирано 
од средства на 

општината 

6 
Одвод на атмосферски отпадни води делница по тротоар од ул.„Александар 
Македонски,, дел кај ул.,,Димо Наредникот,,,200м.             

Финансирано 
од средства на 

општината 

7 Транзитен вод за дел од проток на ободен канал во КО Варош.700м. 
Финансирано 

од средства на 
општината 

8 Делници за атмосфер. канализација на поедини улици низ градот--800,оо м.   
Финансирано 

од средства на 
општината 

9 Делници за Фекална канализација на поедини улици низ градот- 800,оо  м. 
Финансирано 

од средства на 
општината 

10 
Делови од локален канализациски систем со прочистителни станиции во други  
населени  места во општината. 

Финансирано 
од средства на 

општината 

 
3. Финансирање  
За финансирање на Урбанистичките планови за село, наведени во оваа  Програмата за 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 Урбанистичкиот 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 обезбедени средства од Владата 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 постапува согласно Законот. 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Прилеп,, 
 
 

     Број  09-3157/16                                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
    25.12.2020година                                                           на Совет 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 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 УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ И СТАНДАРДИ ЗА 
ПОСТАВУВАЊЕ А УРБАНА ОПРЕМА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
 

1. Програмата за утврдување на критериуми и стандарди за поставување на урбана опрема на 
подрачјето на Општина Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08-3159/16  ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.12.2020година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа  ( Службен весник на РМ бр.05/02), член 

80 од Законот за градeње (“Службен весник на РМ” бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12. 

25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 

30/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18 и ,,Службен весник на РСМ”  бр. 279/20), член член 26 ст 

1 точка 16 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник  на Општина Прилеп (Сл.гласник  бр.6/03, 

4/05 и 10/08) Советот на Општината Прилеп на седницата одржана на 25.12.2020 година, донесе: 

ПРОГРАМА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ И СТАНДАРДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ 

НА УРБАНА ОПРЕМА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 

1. Општи одредби 

Член 1 

Со оваа Одлука се утврдуваат критериумите и стандардите за поставување на урбана опрема на јавни 
површини на подрачјето на Општина Прилеп. 
 
Член 2 

Урбана опрема може да се поставува во согласност со закон, прописите донесени врз основа на закон, 
критериумите и стандардите утврдени со оваа одлука и условите, начинот и постапката утврдени со 
посебни прописи. 
 
Член 3 

(1) Како урбана опрема согласно член 2 став 4 од Законот за градење. се смета опрема за продажба на 
билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, храна, сладолед, телефонски говорници, автобуски 
постојки, типски објекти за обезбедување кои се во функција на дипломатско-конзуларните 
претставништва, на објекти на органите на државната управа и на резиденцијалните објекти, опрема во 
функција на туристички, културни и спортски настани, опрема за спортско-рекреативни активности, јавни 
санитарни јазли, тераси со или без настрешници, платформи за јавни манифестации на копно и на водна 
површина, покриени и непокриени шанкови, пливачки објекти, паркинзи во функција на објекти на 
органите на државна управа и на објекти на општините, рекламни и информативни паноа, детски 
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игралишта, настрешници кои се поставуваат на јавна површина фонтани, чешми, клупи и корпи за 
отпадоци.  
 (2) Под  "јавна површина" се подразбира простор кој во важечките акти за уредување на просторот е 
дефиниран и означен со регулациони линии, градежно земјиште кое е во општа употреба и воздушниот 
простор над него. 
(3) Слободна проодна површина е дел од јавната површина наменета исклучиво за движење на пешаци, 
на која не смее да се поставува урбана опрема. 
 
Член 4 

(1) Одредбите на оваа одлука се применуваат во управната постапка во која се решава за основаноста на 
барањето за поставување на урбана опрема на јавни површини. 
(2) Одредбите на оваа одлука не се однесуваат на дефинирани градежни парцели согласно детален 
урбанистички план. 
 
2. Општи стандарди и  критериуми за поставување  
на урбана опрема 
 
Член 5 

(1) Со поставување на урбана опрема не смее да се попречува или отежнува користењето на станбените, 
деловните згради и други објекти, односно нивната функција на живеење или работење, не смее да се 
загрозува сигурноста на сообраќајот, да се намалува  пропишаната слободна проодна површина, да се 
уништува или намалува естетскиот и општиот изглед на околината. 
(2) Урбаната опрема, со својот изглед и форма, не смее да го нарушува или намалува естетскиот и општиот  
изглед на околината, а со вршењето на дејноста не смее да се создава нечистотија, недозволена бучава 
или непријатна миризба. 
 
Член 6 

Поставување на урбана опрема се врши на начин што истата не смее да биде трајно прицврстена за 
подлогата, а нејзиното поставување и отстранување треба да може да се изведе лесно, едноставно и без 
оштетување на подлогата. 
 
Член 7 

Урбаната опрема како и јавната површина врз која е поставена мора да се одржува во хигиенски исправна 
состојба. 
 
Член 8 

(1) При поставување на урбана опрема, не смеат да се поставуваат бариери во просторот кои можат да го 
попречат безбедното движење на пешаците или да го оневозможат движењето на лица со хендикеп.  
(2) При поставување на урбана опрема, не смеат да се преземаат градежни зафати, а особено не зафати 
со кои се менуваат материјалот и нивелетата на целата површина што се користи.  
(3) При поставување на урбана опрема, не може да се монтираат платформи или рампи, освен ако служат 
за нивелирање на подлогата за терен во пад каде котата на едната страна од платформата се поклопува 
со котата на теренот и не го попречуваат или отежнуваат движењето на пешаците или лица со посебни 
потреби.       
 
 Член 9 

(1) Минималната широчина на јавната површина- тротоари на сообраќајници  на кои може да се постави 
урбана опрема, изнесува 3,2м. 
(2) При поставувањето на урбаната опрема мора да се запазат следните стандари: поставувањето на 
урбаната опрема е на минимално растојание од 0.80 м од рабникот на коловозот (за кошничка за 
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отпадоци, жардињери, рекламни направи и др.) односно 1.5м до 2,5м од рабникот на коловозот (за 
автобуски стојалишта, киосци, дрвореди).  
(3) Минималната височина при поставување на чадори за сонце изнесува 2.4 м, а при поставување на 
настрешници и тенди минималната височина изнесува 2.8 м. 
 
Член 10 

(1) Поставувањето на урбана опрема пред деловните објекти каде што се врши дејност, е дозволено 
само во широчината на деловниот објект кон јавната површина, доколку се исполнети условите 
од оваа Програма и условите од други прописи.  

(2) Доколку во просторот околу деловниот објект има организирана јавна пешачка прометна 
површина на која може да се постави урбана опрема, тогаш вршителот на дејноста од деловниот 
објект има право да поднесе барање за користење на истата, за кое ќе биде потребно да 
обезбеди посебно мислење од страна на Комисија формирана од Градоначалникот за 
одобрување на елаборати за исполнети стандарди од оваа одлука и условите од други прописи. 

(3) Опремата може да излегува од границите на ширината и должината на објектот доколку местото 
каде што се поставува урбаната опрема претставува просторна целина, поставувањето не го 
попречува нормалното движење на пешаци и интервентни возила, ги исполнува пропишаните 
стандарди од оваа одлука и како целина е одобрена од страна на Комисијата формирана од 
Градоначалникот за спорведување на оваа Одлука. 

 
Член 11 

(1) При поставување на урбана опрема на тротоари, минималната слободна проодна површина од 
попречниот профил на тротоарот изнесува 1,5м.  
(2) Исклучок претставуваат простори кај кои во партерот постои реализирана граница помеѓу просторот 
за движење на пешаци и бараниот простор за поставување на опрема (столпчиња, денивелација и сл. ) 
но просторот за движење не може да биде помал од 1,2м.  
(3) Широчината на слободната проодна површина на тротоарите, се мери од рабникот на коловозот или 
на велосипедската патека. Доколку на тротоарот има дрвја, комунален или рекламен објект, широчината 
на слободната проодна површина се мери од граничникот на дрвото или од најистурената точка на 
пречникот на дрвото, на комунален или рекламен објект, во правец на делот од јавната површина што е 
предмет на користење.  
 
Член 12 

(1) Поставување на урбана опрема не е дозволено на делот од тротоарот во зоната на свртување на 
улицата, односно во зоната на вкрстување на улиците (магистрални и собирни), која изнесува минимум 
8,0 м од пресечната точка на двете регулациони линии. 
(2) Доколку пешачката површина е поголема од 5,0 м, во радиусот на свртувањето дозволено е 
поставување на урбана опрема за летна тераса при што треба да се запази проодна површина со ширина 
од 2,5 м од работ на коловозот односно од најистурениот елемент (дрво, комунален или рекламен 
објект).  
 
Член 13 

При поставувањето на урбаната опрема, покрај стандардите  утврдени  со оваа Одлука, мора да се 
почитуваат специфичните услови на локацијата, интензитетот на пешачкото движење, видот на дејноста 
која се врши и слично. 
 
Член 14 

(1) Низ пешачките улиците во централното градско подрачје, минималната широчина на слободната 

пешачка проодна површина, треба да изнесува од 1,5м до 2,5 м, во зависност од просторните 

услови утврдени при увидот на лице место 
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(2) На плоштадите, пешачките улици во  централното градско подрачје и други места каде за тоа 

постојат просторни услови, површина за поставување на отворени тераси за угостителска дејност 

ќе се утврдува согласно исполнети минимално технички услови, но не поголема од 6.оо м мерено 

од објектот према слободната јавна површина.  

3. Посебни стандарди за поставување 
    на урбана опрема 
 
Платформи  

Член 15 

(1) Платформите за спортски, културни, туристички и забавни настани (манифестации), како и 
придружните објекти во функција на истите, се со висини и површини кои овозможуваат безбедност при 
нивното користење.  
(2) Платформите се поставуваат на изградено градежно земјиште кое може да прими поголема група на 
граѓани, согласно стандардите на оваа одлука.  
(3) Поставувањето и отстранувањето треба да биде непосредно пред и по завршувањето на 
манифестацијата, а просторот треба да се уреди во првобитна состојба од страна на субјектот кој ја 
користел јавната површина.  
 
Информативни паноа  

Член 16 

(1) Информативните паноа служат за јавна намена, за информирање на граѓаните (карта на град Прилеп, 
возен ред и друго) и огласување за културно-уметнички, спортски и други манифестации.  
(2) Поставувањето на информативните паноа не смее да го попречува нормалното одвивање на 
сообраќајот.  
(3) Информативните паноа може да бидат слободностоечки, преносливи, прицврстени на објект и сл.  
 
Телефонски говорници  

Член 17 

(1) Телефонски говорници, поштенски сандачиња, интернет пултови и банкомати можат да бидат 
слободностоечки или прикачени на зид и треба да се поставуваат на начин да можат да ги користат лица 
со посебни потреби.  
(2) Минималниот простор кој што треба да е слободен пред апаратите изнесува               1,5м х 1,5м, како 
би се овозможило нивно непречено функционирање и пристап до нив, а притоа да не се нарушат 
постојните пешачки движења.  
 
Јавни санитарни јазли  

Член 18 

Поставувањето на јавни санитарни јазли се врши на уредени површини, во близина на јавно зеленило, 
паркинг, оддалечени од влезови и излози на објекти. Истите не смеат да го попречуваат користењето на 
околните објекти и јавни површини. Може да се типски објекти или да се изведени со посебен проект 
соодветен за избраната локација 
 
Тераси, шанкови и настрешници  

Член 19 

(1) Тераси и шанкови се поставуваат во зависност од расположивата јавна површина, при што е неопходно 
исполнување на условот да не се наруши урбанистичката концепција на просторот и параметрите за 
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непречено безбедно движење од сите корисници, согласно Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (“Службен весник на РМ” бр.142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 
134/16 и 33/17) особено по однос на минималните димензии на пешачки површини - тротоари, по однос 
на непречено користење на околните објекти и простори за јавна намена, протокот на сообраќајот 
(пешачки, движење на лица со хендикеп), пристап на амбулантно, противпожарно, полициско и 
комунално возило (возила на јавни служби).  
(2) Не е дозволено затворање на урбаната опрема на летната тераса со најлони, стаклени прегради и сл. 
За заштита на елементите на урбаната опрема за време на врнежи истата може да се прекрие со лесен 
материјал или елементите да се отстранат од јавната површина. При тоа се забранува скаладирање на 
урбаната опрема покрај излогот и сите видливи страни на локалот кон улица и негово натрупување на 
куп.  
 
Член 20 

(1) На површината на која се поставува урбана опрема за организација на летни тераси дозволено е 
поставување на: лесно подвижни маси, столици, жардињери, ограда, чадори, настрешници или тенди.  
(2) Сите елементи на опремата што се поставува на летната тераса (маси,столици, настрешница, чадори, 
постаменти за чадори, жардињери, ограда и др.) не смеат да го преминуваат работ на одобрената 
површина.  
(3) Јавна површина може да се користи за летна тераса (вршење на угостителска дејност) со поставување 
само на опрема за летна тераса, а не и дополнително фрижидери, витрини и друго.  
 
Член 21 

(1) Минимална ширина на површината потребна за поставување на урбана опрема за угостителство за 
поставување на еден ред маси со столови и клупи изнесува 1,5м.  
(2) Масите и столиците како елементи на летната тераса мора да бидат изработени од квалитетни 
материјали. 
 
Член 22 

(1) Сите направи за заштита од атмосферски влијанија (чадори, тенди и настрешници) поставени на една 
тераса теба да бидат усогласени по боја и облик и да сочинуваат една естетска целина.  
(2) Чадорите се со минималната слободна височина од 2.4м. Чадорите за сонце поставени и отворени не 
смеат со ниеден елемент да ја надминуваат линијата на одобрениот простор, можат да ја наткрива само 
одобрената површина и не смеат да биде прицврстен за подлогата.  
 
Член 23 

(1) Тендите се типски - монтажни елементи конзолно поставени на чело на објектот и се поставуваат 
доколку на јавната површина има простор за еден ред на маси и столици паралелно со ѕидот на објектот. 
(2) При поставување на тенди над зона во која се организираат летните тераси, минималната слободна 
височина изнесува 2.8м.  
(3) Поставената и монтирана тенда смее да го наткрива само одобрениот простор за летна тераса.  
(4) Страните на тендата не смеат да се затвораат со најлон или било каков друг материјал или фиксна 
конструкција која вертикално ќе се спушта од тендата заради изградба на зимска градина на јавна 
површина.  
 
Член 24 

(1) Настрешница е лесен монтажно - демонтажен елемент кој се поставува на два столба кои не смеат да 
бидат прицврстени за јавната површина. 
(2) При поставувње на настрешници минималната слободна височина изнесува 2.8м.  
(4) доколку се поставуваат настрешници, не се поставуваат други видови на заштита од атмосферски 
влијанија. 
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(4) Страните на настрешницата не смеат да се затвораат со најлон или било каков друг материјал или 
фиксна конструкција која вертикално ќе се спушта од тендата заради изградба на зимска градина на јавна 
површина.  
 

Член 25 

(1) Оградите и жардињерите поставени на летна тераса не смеат да излегуваат со ниеден елемент надвор 
од дозволениот простор за летна тераса, не смеат да бидат фиксно прицврстени за подлогата и не смеат 
да имаат висина поголема од 0,8 м.  
(2) Оградите и жардињерите треба да бидат изведени од квалитетни материјали, со високо естетско ниво 
и да се вклопуваат во амбиентот.  
(3) Во пешачките зони жардињерите може да го уивичат одобрениот простор, доколку тоа го подобрува 
естетскиот изглед на целокупното опкружување. 
 
Самостоечките рекламни паноа  

Член 26 

(1)Самостоечките рекламни паноа се поставуваат на пешачки и зелени површини и во профилот на 
сообраќајниците, а во согласност со Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата (“Службен весник 
на РМ” бр.54/07, 86/08, 98/08, 64/09,161/09,36/11 и 51/11) и посебен акт на Општина Прилеп. 
(2)Самостоечките рекламни паноа може да се постават со проект за поставување на урбана опрема, по 
претходно одобрување од страна на посебната комисија формирана од Градоначалникот на општина 
Прилеп. 
(3)Поставување на самостоечки рекламни паноа за периодот 2019-2023 година се уредува со посебна 
Програма донесена од страна на Советот на општина Прилеп, во која ќе бидат опишани техничките 
карактеристики, начинот и постапката на поставување на урбана опрема – рекламни самостоечки паноа 
во сообраќајни површини на општински патишта и улици на подрачјето на општина Прилеп. 
 
 
 
 
 
Опрема за забава на деца и детски игралишта  

Член 27 

(1) Опремата за забава на деца може да се постави на места каде има доволен простор за тоа (поголеми 
јавни површини или неизградено земјиште), во близина на паркинг простор, а просторот се дава на 
краткотрајно користење до 30 дена.  
(2) Опремата за забава на деца може да се постави со проект за поставување на урбана опрема, по 
претходно одобрување од страна на посебната Комисија формирана за таа цел од страна на  
Градоначалникот на општина Прилеп. 
 
Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци  

Член 28 

(1 )Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци со и без пепелници се поставуваат на јавни површини, во 
зависност од бројноста и потребите на корисниците.  
Клупите и корпите за отпадоци се дел од урбаната опрема на градот и се поставуават на поголема јавна 
пешачка површина, плоштад, поголеми пешачки патеки, на автобуски постојки од сите типови и на други 
локации согласно  ревидирана проектна документаија за поставување на урбана опрема.  
(2) Покрај клупите потребно е да има обезбеден поплочен простор со димензии од 1,0м х 1,2м за луѓето 
со хендикеп.  
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(3) Корпите за отпадоци може да бидат поставен како слободностоечки или прикачени за светилки или 
фасади на објекти.  
 
Жардињери, граничници  

Член 29 

(1) Жардињери со цвеќе и граничници се поставуваат со цел визуелно да се ограничи просторот 
определен за поставување на урбана опрема од слободната проодна пешачка површина или од 
сообраќајницата. 
(2) Одобрението за овие елементи е со времетраење колку и одобрението за поставување на урбана 
опрема, по што овие елементи треба целосно да се отстранат од просторот.  
(3) Поставувањето на овие елементи е во границите на одобрената јавна површина.  
 

 
Член 30 

(1) Составен дел на оваа Програма е Графичкиот  прилог во кој се утврдени мaкролокации за 

одрeдени видови на урбана опрема, кои можат да се предвидат. 

(2) Составен дел на оваа Програма е Графички прилог во кој се утврдени макролокациите за 

Автобуски постојки и стојалишта на Општина  Прилеп – постојни и новопланирани линии на 

градскиот автобуски превоз, изработен од ЈП ПУП Прилеп 

(3) За сите други видови на урбана опрема, партерно уредување, автобуски стојалишта, јавни 

санитарни јазли и други, за кои ќе се појави потреба за поставување, дополнително ќе се 

утврдуваат макро и микролокации, врз основа на Геодетски елаборат за ажурирана геодетска 

подлога, ревидирана проектна документација и друга потребна документација, кои ќе бидат 

одобрувани од посебна Комисија формирана од Градоначалникот на општината, за конкретната 

намена. 

(4) Графичкиот прилог за микролокациските услови за поставување урбана опрема ќе биде 

дефиниран од страна на надлежниот сектор кој ја води постапката за издавање на одобрение за 

поставување на урбана опрема,  и ќе биде составен дел на одобрението. 

 

4. Преодни и завршни одредби 

(1) Надзор над примената на оваа Програма врши надлежниот Сектор инспекторат на општината, 
кој е должен да води и посебен Регистар на издадени одобренија за поставување на урбана 
опрема. 

(2) Одредбите на оваа Проиграма не се однесуваат на утврдени градежни парцели, согласно детален 
урбанистички план, каде организацијата на просторот се врши согласно планска и проектна 
документација. 

(3) Изменување и дополнување на оваа Програма се врши на начин како и што се донесува. 

(4) Со денот на влегување во сила на оваа Програма, престанува да важи Програмата за стандарди 
и критериуми за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп  за 2020 
година (“Службен гласник на општина Прилеп” број 2/20 и  3/20). Графичките прилози остануваат 
да важат. 

(5) Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на 
општина Прилеп”. 
 

     Број  09-3157/17                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
    25.12.2020година                                                           на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                                                                                 Еленче Ташковска 
        

 



Службен гласник на Општина Прилеп број 16 од 25.12.2020 

65 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА 
И УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА 

 
 

1. Одлуката за утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и условите, начинот и 
постапката за поставување на урбана опрема, се објавува во “Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 

 
 

   Број 08-3159/17  ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.12.2020година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02) и 

член 80 од Законот за градeње (“Службен весник на РМ” бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 
144/12. 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 
226/15, 30/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18 и ,,Службен весник на РСМ”  бр. 279/20), а во 
врска со член 8 став 2 и член 16 од Законот за трговија („Службен весник на РМ” бр.16/04, 128/06, 63/07, 
88/08, 159/08, 20/09, 99/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 164/13, 97/15, 129/15, 53/16 и 
120/18), член 12 став 3 и член 41 став 2 од Законот за угостителската дејност („Службен весник на РМ” 
бр.62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 
17/16), член 8 став 3 од Законот за занаетчиство („Службен весник на РМ” бр.215/15), a согласно член 26 
став 1 точка 16 од Статутот на општина Прилеп (Сл.гласник на општина прилеп бр. 6//03, 4/05 и 10/08), 
Советот на општина Прилеп, на 51-та седница, одржана на 25.12. 2020 година, донесе: 

  

 ОДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА 

И УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА 
 

1. Општи одредби 

Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува потребата за поставување на урбана опрема и се уредуваат условите, начинот 
и постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана опрема на јавни површини кои 
претставуваат градежно изградено и уредено земјиште, без притоа да се наруши основната намена на 
просторот и безбедноста на сообраќајот на подрачјето на Општина Прилеп, согласно член 80 став 1 од 
Законот. 
 
Член 2 

Како урбана опрема се смета опрема за продажба на билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, 
храна, сладолед, телефонски говорници, автобуски постојки, типски објекти за обезбедување кои се во 
функција на дипломатско-конзуларните претставништва, на објекти на органите на државната управа и 
на резиденцијалните објекти, опрема во функција на туристички, културни и спортски настани, опрема за 
спортско-рекреативни активности, јавни санитарни јазли, тераси со или без настрешници, платформи за 
јавни манифестации на копно и на водна површина, покриени и непокриени шанкови, пливачки објекти, 
паркинзи во функција на објекти на органите на државна управа и на објекти на општините, рекламни и 
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информативни паноа, детски игралишта, настрешници кои се поставуваат на јавна површина, фонтани, 
чешми, клупи и корпи за отпадоци,согласно член 2 став 4 од Законот. 
 
 

Член  3 

Потребата за поставување на урбана опрема, во смисла на оваа одлука , се смета за утврдена, доколку се 
исполнети општите и посебните критериуми и стандарди за поставување урбана опрема кои се утврдени 
во Програмата за утврдување на критериуми и стандарди за поставување на урбана опрема на подрачјето 
на Општина Прилеп, како и условите, начинот и постапката утврдени во оваа одлука и доколку нивното 
поставување е во согласност со одредбите на законот и останатите прописи донесени врз основа на закон. 
 
 

Член 4 

(1) Поставување на урбана опрема се врши врз основа на издадено одобрение за  поставување на 
урбана опрема. 

(2) Одобрение за поставување на урбана опрема се издава за поставување комунална урбана 
опрема, монтажно-демонтажна урбана опрема, рекламно-информативна урбана опрема и 
комерцијано-угостителска урбана опрема. 

(3) За добивање на одобрение за поставување на урбана опрема, заинтересираниот субјект 
поднесува барање до Градоначалникот на општина Прилеп. 

(4) Одобрението од став (1) на овој член го издава Градоначалникот на општина Прилеп. 
 

 

Член 5 

(1) Времетраењето на одобрението за поставување на урбана опрема може да биде: 

 дневно  за време до 24 часа, и краткотрајно  за период до 30 дена за монтажно-демонтажна урбана 
опрема во функција на туристички, културни и спортски настани (манифестации, презентации, 
изложби и сл); 

 сезонско, за период од 3 до 12 месеци (трговија на мало и сл); 

 годишно, за период до 1 година, за комерцијално-угостителска урбана опрема . 
  
 (2) По истекот на периодот на важност на одобрението за поставување на урбана опрема надвор од 
деловен простор, истото не се продолжува, a барателот потребно е да поднесе барање за ново 
одобрение, најмалку 10 дена пред истекот на рокот на важност на претходното одобрение или  доколку 
е сеуште во важност одобрението, да достави Известување за престанок на користење на одобрената 
јавна површина, со наведени причини за престанокот. 
 
 
2. Постапка за добивање на одобрение за поставување на урбана опрема 

Член 6 

6.1. Кон  барањето за поставување на урбана опрема на тераси со или без настрешници (поставување на 

маси и столици пред угостителски објект), покриени и непокриени шанкови и елементи за изложување 

на производи (полици, фрижидери и сл) се приложуваат: 

1. Извод од централен  регистар за правен субјект; 
2. Кога барател е физичко лице  кое согласно закон врши угостителска дејност, се доставува копија 

од лична карта и прецизно наведена дејност што сака да ја врши на бараната локација; 
3. Доказ дека се исполнети минималнотехнички услови за вршење на дејноста и други услови 

пропишани со закон (Решение или друг доказ дека барателот поднел пријава за исполнување 
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на минимално-технички услови за вршење на дејност), освен доколку во својство на барател се 
јавува физичко лице; 

4. Микролокациските услови издадени од општината, во размер 1:1000 , согласно претходното 
одобрение, доколку има; 

5. Копие од катастарски план, доколку поднесува барање по прв пат; 
6. Доказ за платена административна такса; 
7. Потврда издадена од Општина Прилеп дека барателот нема неподмирени обврски по основ на 

неплатени комунални такси; 
 

6.2. Кон барањето за урбана опрема која се поставува за вршење на дејност и тоа: продажба на 

билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, сладолед, телефонски говорници, автобуски 

постојки, настрешници кои се поставуваат над јавна површина, се доставува: 

1. Извод од соодветниот регистер каде е регистриран заинтересираниот субјект; 
2. Проектна документација;  
3. Потврда издадена од Општина Прилеп дека барателот нема неподмирени обврски по основ на 

неплатени комунални такси; 
4. Геодетски елаборат со нумерички податоци.  

 
6.3. Кон барањето за поставување на детски игралишта, јавни санитарни јазли, дополнителни 

монтажно-демонтажни паркинг простори, рекламни паноа, фонтани и пливачки објекти, типски објекти 

за обезбедување кои се во функција на дипломатско-конзуларните претставништва, на објекти на 

органите на државната управа и на резиденцијалните објекти  и опрема за спортско-рекреативни 

активности,  кон барањето се доставува 

1. Извод од ДУП ; 
2. Основен проект (со статика) изготвен од овластена фирма;  
3. Извештај за  Ревизија извршен од овластена фирма; 
4. Геодетски елаборат со нумерички податоци. 

 
6.4. Кон барањето за поставување на  клупи, чешми, корпи за отпадоци, фонтани, канделабри,  

платформи за јавни манифестации на копно и на водна површина, и останати видови на урбана опрема, 

која не се однесува на вршење на дејност, опрема во функција на туристички, културни и спортски настани 

се доставува: 

 Извод од соодветен регистар каде што е регистриран заинтересираниот субјект, не постар од 6 
месеци. 

 Проектна документација за поставување на урбана опрема со следната содржина: 
- назив и седиште на заинтересираниот субјект; 
- регистрација на дејност, лиценца и овластување од одговорна проектантска куќа и одговорниот 

проектант; 
- технички опис; 
- извод од ДУП или Графички прилог од заверен Основен Проект за реконструкција за предметниот 

локалитет или микро-локациски услови во размер 1:1000; 
- детални цртежи со опис на постојната состојба и околниот простор со околните објекти и 

елементи на комунална опрема и инфраструктура (ситуација 1:500 или 1:200); 
- детални цртежи со опис на новата состојба и околниот простор со околните објекти и елементи 

на комунална опрема и инфраструктура (ситуација 1:500 или 1:200, основи 1:200 или 1:100, 
пресеци 1:100 или 1:50 и детали 1:50 или 1:25). 

 
Член 7 

(1) Надлежниот орган, врз основа на комплетно и основано барање од точка 6.1.,  и по извршениот 
увид на лице место, изготвува графички приказ на површината која може да се користи, со 
утврдени максимални мерки на просторот на кој може да се поставува урбаната опрема и 
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слободната проодна површина, заради можност за пристап за интервентни возила 
(противпожарни возила, возила на брза помош, полиција и сл.). Доколку со барањето е 
поднесена и проектна документација, графичкиот приказ претставува Извадок од заверената 
документација. 

(2) Доколку надлежниот орган, процени дека има одредени специфични потреби, пред издавањето 
на одобрението, а заради утврдување на конкретната потреба, ќе побара од барателот, барањето 
да го дополни со детален цртеж (ситуација со пошироко опкружување и детали за поставување 
на опремата), изготвен од овластено лице; 

(3) Графичкиот прилог е составен дел на одобрението за поставување на урбаната опрема. 
 
Член 8 

По приемот на барањето, од страна на надлежниот орган во рок од 7 (седум) работни дена се врши увид 
на лице место од аспект на усогласеноста и основаноста на барањето со одредбите на законите и 
прописите донесени врз основа на закон, општите и посебните стандарди, утврдени во одлуката за 
утврдување на критериуми и стандарди за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина 
Прилеп. 
 
Член 9 

(1) Постапката по барањето за поставување урбана опрема ја спроведува надлежниот орган при 
општина Прилеп, односно Секторот за урбанизам комунални работи и заштита на животната средина и 
Секторот за финансиски прашања. 
(2) Доколку барањето е основано, комплетно и е во согласност со одредбите на законите и прописите 
донесени врз основа на закон, општите и посебните стандарди утврдени во Програмата за утврдување на 
критериуми и стандарди за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Прилеп, се 
изготвува Одобрение за поставување на урбана опрема.  
 
Член 10 

Одобрението од член 9 став (2) на оваа Одлука се проследува до Сектор за финансиски прашања – 

Одделение за администирање со приходи на општина Прилеп, за понатамошно постапување околу 

утврдување и наплата на комуналната такса, согласно Законот за комунални такси и согласно Одлуката за 

утврдување на висина на комуналните такси (Сл.гласник  на Општина Прилеп бр. 25/07, 2/09, 1/10, 3/18 и 

18/18),. 

Член 11 

Одобрението за поставување на урбана опрема се издава на пропишан образец согласно Правилникот за 
формата и содржината на одобрението за поставување на одобрението за поставување на урбана опрема  
(Сл.весник на Р.М. бр.36/10). 
Одобрението за поставување на урбана опрема содржи особено: 

назив и седиште на заинтересираниот субјект; 

услови за поставување на урбана опрема, начинот на уредување и користење на површината; 

границите и површината на локацијата, односно на јавната површина на која ќе се постави урбана 
опрема; 

времетраењето на одобрението за поставување на урбана опрема; 

услови за престанок на важењето на одобрението, пред истекот на рокот за кој е издадено. 
 

Член 12 

Одобрението за поставување на урбана опрема може да престане да важи и пред истекот на времето за 
кое е издадено доколку: 
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урбаната опрема е поставена спротивно на издаденото одобрение за нејзино поставување, утврдено со 
акти на надлежни инспекции издадени во вршењето на инспекциски работи во рамките на нивните 
овластувања, и тоа oд: 

- овластените градежни инспектори на општина Прилеп; 
- комунални инспектори на општина Прилеп, во рамките на нивните законски овластувања, и 
- други органи и инспекциски служби во рамките на нивните надлежности и овластувања. 

престане важењето на одобрението за користење на јавна површина надвор од деловен простор, 

При реализација на планови и програми, како и други надлежности на  општина Прилеп, ако има потреба 
од тоа, согласно член 14 став 2 на оваа одлука. 
 
Член 13 

Правото да се постави урбана опрема на јавната површина на која се однесува издаденото одобрение за 
поставување на урбана опрема, имателот на одобрението не може да го пренесе на друго лице. 
 
Член 14 

(1) Издаденото одобрение за поставување на урбана опрема надвор од деловен простор не значи 
ослободување од обврската за исполнување на други услови пропишани согласно други закони 
и прописи поврзани со дејноста . 

(2) Општина Прилеп го задржува правото, при реализација на планови и програми на  општината, на 
имателот на одобрението за поставување на урбана опрема надвор од деловен простор да му 
наложи дислокација на урбаната опрема и во целост да го поништи одобрението. 

  
3. Надзор 

Член 15 

Инспекциски надзор над спроведувањето на оваа одлука вршат овластените градежни инспектори 

на општина Прилеп и комуналните инспектори на општина Прилеп, во рамките на нивните законски 

овластувања, како и овластениот даночен инспектор, согласно член 17 од Законот за комунални 

такси, односно Управата за јавни приходи. 

 
4. Преодни и завршни одредби 

Член 16 
(1) Правните лица, трговците поединци и физичките лица што имаат поставено урбана опрема на јавна 
површина, се должни да го усогласат своето работење со одредбите на оваа одлука во рок од 30 дена од 
денот на нејзиното влегување во сила. 
 
(2) Доколку лицата од став (1) на овој член не го усогласат своето работење со одредбите на оваа одлука 
во рокот определен со став (1) на овој член, должни се површината што ја користеле, веднаш да ја 
ослободат од поставената урбана опрема, а во спротивно истата ќе биде отстранета на нивен трошок. 
 
(3) Постапките започнати пред влегување во сила на оваа одлука за кои не е издадено одобрение за 
поставување на урбана опрема надвор од деловен простор  ќе продолжат согласно одредбите на оваа 
одлука. 
 
Член 17 
При спроведувањето на оваа одлука соодветно ќе се почитуваат и применуваат одредбите за надзор и 
прекршочни санкции од законите означени во основот на оваа одлука. 
Член 18 
Со денот на влегување во сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за утврдување на потреба 
за поставување на урбана опрема и за условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за 
поставување на урбана опрема (“Службен гласник на општина Прилеп” број 2/20 и 3/20). 
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Член 19 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на општина 
Прилеп”. 
 
     Број  09-3157/18                                                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
    25.12.2020година                                                           на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                                                                  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 ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКА ИСПРАВКА НА ДУП ЗА ЧЕТВРТ 3, БЛОК 
3.13, ОПШТИНА ПРИЛЕП  

 
 

1. Одлуката за донесување на техничка исправка на ДУП за четврт 3, блок 3.13 , Општина Прилеп, 
се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08-3159/18  ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.12.2020 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 

Врз основа на 36 став 6 и 7 од Законот за  и урбанистичко планирање, (Сл.Весник на РСМ 
бр.32/2020), " член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 
5/02) и член 26 став 1 точка 7 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 ден 25.12.2020 година, 
донесе:  
 

О Д Л У К А 
за донесување на техничка исправка на ДУП за четврт 3, блок 3.13 , Општина Прилеп 

                             
 

член 1 
             Со оваа одлука се се врши техничка исправка на ДУП за четврт 3, блок 3.13 Општина Прилеп, 
донесен со Одлука на Советот на Општина Прилеп број 09-1194/4 од 14.05.2020 година . 
 

член 2 
 Техичка исправка се врши по доставен Предлог за техничката исправка на Детален урбанистички 
план  изработен од ЈП за ПУП бр10-2946-3/1 од 09.12.2020 година и дадено Позитивно мислење од 
Комисијата за урбанизам бр.03-2737/8 од 10.12.2020 год. 
 
 

член 3 
 Конкретната техничка  исправка се однесува на дел од нумеричките параметри кои се дадени за 

ГП бр..3.13.033, а се однесува на погрешно нанесен параметар за бруто развиена површина, при што 

произлегуваат и погрешни параметри за коефициентот на искористување на земјиштето кај ГП 

бр.3.13.033. 

 
Техничка исправка се врши: 
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- во текстуалениот дел од планска документација, на страна 31, односно посебни услови за ГП 
бр.3.13.033 и тоа во алинеја 5 - Бруто развиена површина, каде дадената вредност од 428.28м2 
треба да се замени со бројот 856,56м2, потоа во алинеја 7 – Коефициент на искористеност (к), 
каде дадената вредност од 0.94 треба да се замени со бројот 1,88. 
-потоа во нумеричкиот дел од планска документација, на страна 79 – табела 3.2.2. Нумерички 
показатели на ниво на градежните парцели, во редот за ГП бр.3.13.033 во колоната за бруто 
развиена површина по спратови ПБРУТО/м2, каде дадената вредност од 428.28м2 треба да се 
замени со бројот 856,56м2, и колоната за коефициент на искористеност – к, каде дадената 
вредност од 0.94 треба да се замени со бројот 1,88.  
- Направената грешка предизвикува неусогласеност и спротивставеност на параметрите 

дадени во графичкиот дел, каде градбата е со висина h=10,2м и спратност од П+2+Пк. 
- Во графичките прилози од планска документација лист бр.3 “План на површини за 

градење” и лист бр.8 “Синтезен план” треба да се замени корегираната табела за нумерички показатели 
на ниво на градежните парцели, а која се однесува на исправката на урбанистичките параметри за бруто 
развиена површина и коефициен на искористеност (к) за ГП бр.3.13.033.  
 
 
            Член 4 
 
Техничката исправка е составен дел на Детален урбанистичкиот план. 
 

                                                                               Член 5 
       

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина 
Прилеп“. 
 
 
     Број  09-3157/19                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
    25.12.2020година                                                           на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                                                                 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 ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН СО ПЛАНИРАНИ 
ИНВЕСТИЦИИ НА ЈП ЗА ПУП ПРИЛЕП, ЗА 2021 ГОДИНА  

 
 

1. Одлуката за усвојување на Финансискот план со планирани инвестиции на ЈП за ПУП Прилеп, за 
2021 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08-3159/19  ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.12.2020 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од Законот за јавни претпријатија ("Службен 
весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 
138/14, 25/15, 61/15И 39/16)и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 
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на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана 
на 25.12.2020,  донесе: 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Финансискот план со планирани инвестиции на ЈП за ПУП 

Прилеп, за 2021 година 
 
 

член 1 
 Се усвојува Финансискот план со планирани инвестиции на ЈП за ПУП Прилеп, за 2021 година. 
 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈП за ПУП Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 
 
 

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

Прилеп’’. 
 
 
 

 
      Број  09-3157/20                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
    25.12.2020година                                                           на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                                                                 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 ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА  НА ЈП ЗА ПУП ПРИЛЕП-

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ВО 2021 ГОДИНА 
 
 
 

1. Одлуката за усвојување на Програмата за работа на ЈП за ПУП Прилеп - планирани активности 
во 2021 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 
 

 
   Број 08-3159/20  ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.12.2020година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на 

РМ" бр. 5/2002), член 11 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 
40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15И 39/16) и член 
26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 
4/2005и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 25.12.2020 година, донесе: 
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О Д Л У К А 

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

 
член 1 

Се усвојува Програмата за работа на ЈП за ПУП Прилеп - планирани активности во 2021 година. 
 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈП за ПУП Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 
 
 

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

Прилеп’’. 
 
 
 

  
     Број  09-3157/21                                                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
    25.12.2020година                                                           на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                                                                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 ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 

ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈП ЗА ПУП ПРИЛЕП ЗА 
2021 ГОДИНА  

 
 
 

1. Одлуката 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, се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08-3159/21  ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.12.2020година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 
Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008),а в.в. со член 88 од Законот за административни 
службеници(„Службен Весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154,15,5/16,142/16 и 11/18), Советот на 
Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 25.12.2020 година, донесе: 
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О  Д  Л  У  К  А 

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 

 
 

член 1 
Се дава согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите 

на вработените во ЈП за ПУП Прилеп за 2021 година број 02-1155/9 од 21.12.2020 година. 
 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈП за ПУП 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  09-3157/22                                                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
    25.12.2020година                                                           на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                                                                  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 ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ИЗМЕНАТА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН 

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

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

 
 

   Број 08-3159/22  ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.12.2020година  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 25.12.2020 година, донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за давање согласност на Измената на годишниот план за вработување во 2021 година,  
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на ООУ ,,Блаже Конески’’-Прилеп 
 

член 1 
Се дава согласност на Измената на годишниот план за вработување во 2021 година, на ООУ 

,,Блаже Конески’’-Прилеп, бр.03-300/12 од 23.12.2020 година. 
 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ООУ ,,Блаже Конески’’-Прилеп, Градоначалникот, архивата на Општина 

Прилеп. 
 

 
член 3 

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

 
 
 
 

     Број  09-3157/23                                                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
    25.12.2020година                                                           на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                                                                  Еленче Ташковска 
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