
 

 
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 ПРОГРАМА ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТИ МЕРКИ ЗА 

ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ 
БОЛЕСТИ ВО 2021 ГОДИНА 

 
1. Програмата за спроведување на општи 

мерки за заштита на населението од 
заразни болести во 2021 година, се 
објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 

 
 

 
   Број 08-439/1  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 
             Врз основа на член 12, 14, 39 и 42 од 

Законот за заштита на населението од заразни 

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

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

37/2016) и член 14 став 1 точка 9  и 26 став 1 

точка 11 од Статутот на Општина Прилеп 

(“Службен гласник на Општина Прилеп “ број), 

Советот на Општина Прилеп на ден 19.02.2021 

година ја донесе : 

Програма 

за спроведување на општи мерки за 

заштита на населението 

од заразни болести во 2021 година 

 

1.Вовед 

 Програмата за спроведување на општи 

мерки за заштита на населението од заразни 

болести е во согласност со член 12, 14, 39 и 42 

од Законот за заштита на населението од 

заразни болести („Службен весник на 

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

150/2015 и 37/2016) и член 22 и член 36 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на РМ“ бр.05/2002),каде во член 22 е 

наведено дека, заштитата на населението од 

заразни болести претставува организирана 

општествена активност со цел да се спречи 

појавата или да се намали, отстрани или 

искорени ширењето на заразни болести, кои се 

од посебно значење, како и врз основа на 

Предмет: Доставување на стручно мислење бр. 

03-40/1 од 28.01.2021 и Наш бр.03-239/1 од 

29.01.2021год. доставен од ЈЗУ-ЦЕНТАР ЗА 

ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ПРИЛЕП: 

При реализација на програмата за 

заштита од заразни болести се спроведува 

епидемиолошки надзор и се применуваат 
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општи и посебни мерки. По потреба се 

спроведуваат и вонредни мерки. 

 За епидемиолошкиот надзор, 

организирање и спроведување задолжени се  

епидемиолошките служби при Институтот за 

јавно здравје и регионалните центри за јавно 

здравје. 

Додека општите мерки за заштита од 

заразни болести ги програмираат и планираат 

општините, на предлог на Центрите за јавно 

здравје. Овие мерки вклучуваат: 

1.Обезбедување безбедна вода за 

пиење и контрола на исправноста на водата; 

2.Отстранување на отпадните води и 

цврстите отпадни материи на начин кој 

спречува загадување на човековата околина; 

3.Обезбедување санитарно-технички и 

хигиенски услови во јавни објекти: (училишни и 

предучилишни установи, објекти за храна, 

објекти за водоснабдување, други јавни 

установи и други јавни места); 

4.Вршење на превентивна 

дезинфекција, дезинсекција и дератизација; 

5.Обезбедување на превентивно-

промотивни активности за унапредување на 

здравјето на населението. 

Што се однесува до општите мерки, тие 

ги организира единицата на локална 

самоуправа и се спроведуваат во согласност со 

стандардите и постапките утврдени со закон за 

секоја дејност одделно. 

Во категоријата посебни (специфични) 

мерки за заштита на населението од заразни 

болести спаѓаат: 

1.Откривање на заразни болести-

поставување дијагноза; 

2.Лабораториско испитување за 

утврдување на причинителот на заболувањето; 

3.Пријавување на заразни болести; 

4.Епидемиолошки испитувања; 

5.Превоз, изолација и лечење на болни 

од заразна болест; 

6.Карантин и здравствен надзор; 

7.Здравствени прегледи на одредени 

категории на вработени, како и на лица 

и    

   бацилоносители одредени со закон; 

8.Имунизација и хемиопрофилакса; 

9.Дезинфекција, дезинсекција и 

дератизација по епидемиолошки индикации. 

 

Овие специфични мерки за заштита од 

заразни болести ги планираат и извршуваат 

здравствените работници во референтни 

здравствени установи, според специфичната 

цел и мерки за кои се регистрирани. 

Кога имаме услови на епидемии и 

катастрофи од поширок размер се спроведуваат 

и вонредни мерки за заштита од заразни 

болести. Вонредните мерки ги предлага 

Комисијата за заштита од заразни болести. 

 Мерките за заштита на населението од 

заразни болести и средствата за нивно 

спроведување имаат приоритет во однос на 

спроведувањето на останатите мерки за 

здравствена заштита. 

 

2.Активности 

Во програмата за спроведување на 

општи мерки за заштита на населението од 

заразни болести се утврдуваат активностите, 

извршителите, роковите и изворите на 

финансиски средства за спроведување на 

општите мерки во спречувањето и сузбивањето 

на заразните и други заболувања на 

територијата на Општина Прилеп. 

Општите мерки и активности ги 

организира и следи Општина Прилеп, во 

соработка со ЈЗУ Центар за јавно здравје-

Прилеп. За заштита на населението од заразни 

болести во Општина Прилеп, во 2021 година, ќе 

се спроведат следниве општи мерки: 

 

1. Обезбедување на безбедна вода за 

пиење и контрола над исправноста на 

водата и објектите за водоснабдување; 

2. Отстранување на отпадни води и друг 

тврд и течен отпад на начин кој ќе 

оневозможи загадување на човековата 

околина 

3. Обезбедување санитарно – технички и 

хигиенски услови во јавни објекти: 

предучилишни и училишни установи, 

други јавни објекти, средства за јавен 

сообраќај и јавни места. 

4. Обезбедување на превентивно – 

промотивни активности за 
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унапредување здравјето на 

населението – ( дел од овие активности 

и во Програмата за социјална заштита); 

5. Вршење на превентивна 

дезинфекција, дезинсекција и 

дератизација и други хигиенско-

технички мерки на јавни објекти, 

предучилишни и училишни установи, 

населени места и јавни површини; 

 

Општа мерка 1 

Обезбедување на безбедна вода за пиење и 

контрола над исправноста на водата и објектите 

за водоснабдување.  

 

Безбедна вода за пиење е вода која не содржи 

микроорганизми, паразити и нивни развојни 

форми во број кој преставува опасност по 

здравјето на луѓето, како и отсуство на 

супстанции во концентарции кои сами или 

заедно со други супстанции претставуваат 

опасност по здравјето на луѓето. 

 

Цел: 

Снабдување на населението со безбедна вода 

за пиење согласно Правилникот за безбедност 

на вода (член 25), според кој  ако се утврди 

дека водата не е безбедна за пиење, ЈКП 

Водовод и канализација треба 

 Да го прекине или ограничи 

испрачувањето на водата. 

 Поставување натпис Водата не е за 

пиење. 

 Да ги извести потрошувачите и да им 

даде соодветни препораки. 

 Да ја детектира причината за 

загадувањето, во соработка со 

надлежните институции. 

 Да спроведе итни мерки за 

одстранување на загадувањето. 

 Доколку прекинот во испорачување на 

вода е подолг од 24 часа, ЈКП треба да 

обезбеди снабдување на населението 

со вода на друг начин. 

 

 Една од основните дејности на 

ЈКП„ВиК“ Прилеп е дистрибуција и снабдување 

со безбедна вода за пиење, што подразбира 

здравствено исправна вода, без присуство на 

бактерии, вируси, паразити и нивни развојни 

форми, како и присуство на определени 

минерални материи и други состојки  кои ќе ги 

задоволат пропишаните параметри, согласно 

Правилник за безбедност и квалитет на водата 

за пиење (Сл.Весник на РМ 

бр.183/18).Основната цел на овие пропишани 

правила е обезбедувањето на безбедна и чиста 

вода поради заштита на здравјето на луѓето од 

несакани ефекти од контаминација на водата за 

пиење. Снабдувањето со вода за пиење е 

зафаќање, обработка и дистрибуција на водата 

преку водоснабдувачки систем до главниот 

водомер на корисникот на услугата. Водата 

наоѓа различна примена кај човекот и таа се 

користи за пиење, припрема на храна, 

одржување на лична хигиена и хигиена во 

урбаните и руралните заедници. Водата во 

човечкиот организам го одржува потребниот 

онкотски, хидростатички и осмотски притисок и 

метаболизмот на човекот. Покрај 

физиолошкото и хигиенското значење, таа има 

значајна епидемиолошка и токсиколошка улога. 

Податоците покажуваат дека за пиење дневно 

се потребни 2 до 3 литри вода, но сепак 

просечната дневна потрошувачка по жител е 

200 л/ден и е одраз на стандардот и културата 

на живеење. 

Жителите на Општина Прилеп се 

снабдуваат преку 3 водоснабдувачки системи, и 

тоа: Регионалниот Систем Студенчица, Градски 

извори и Градски бунари.Главен извор за 

водоснабдување на Општина Прилеп е од 

изворот Студенчица, преку дистрибуција со 

Регионалниот Систем Студенчица. Изворот има 

уредно и заштитено извориште, со прописни 

заштитни зони и каптажа. Преку систем на 

водоводни цевки и резервоари се дистрибуира 

до населението. Системот е гравитационен. 

Водата од РСС се складира во Резервоарот 

Варош, како и во други помали резервоари на 

Топташ и т.н. Стар Варошки. Мрежата е 

изградена од цевки со различни материјали и 

профили. Тие се најчесто пластични и 

полиетиленски, но во определени делови во 

градот и населените места можат да се најдат 

азбест-цементни и лиено-железни, но со помал 

процент.Во однос на дијаметарот постојат 

профили од Φ 50mm до Φ 700mm. Друг извор 
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за водоснабдување е од Старите Градски 

Извори со локација кај акумулацијата Вештачко 

Езеро. Вкупната издашност на тие извори е од 

30-70 л/с. Исто така изградена  е и Филтер 

Станица за питка вода со капацитет од 60-70 

л/с, која е приклучена на одводната цевка од 

Акумулацијата Прилеп и може да се користи за 

интервентно водоснабдување на градот, 

доколку има вода во неа. Дополнување на 

Акумулацијата Прилеп би се вршело кога би 

имало вишок на вода од РВ Студенчица за 

прогнозираните потреби, пред сé за 

водоснбдување и по потреба за наводнување. 

Пречистителната Станица за питка вода се наоѓа 

во населбата Варош и е наменета за 

пречистување на водата од Вештачкото Езеро. 

Трет извор на водоснабдување на населението 

е преку бунарските постројки во месностите 

Кошарка, Орушица- Кишовица и Бегова ливада. 

ЈКП стопанисува и со водоводите на повеќе 

населени места во околината на градот. Само 3 

населени места,  и тоа Мажучиште, Селце и 

Ново Лагово се снабдуваат од РВ Студенчица, 

додека пак другите најчесто имаат бунарско 

построение или се снабдуваат од извор. 

За да се дистрибуира безбедна вода за 

пиење, потребно е истата да се дезинфицира и 

да се доведе до состојба со која при нејзина 

консумација нема да се загрози здравјето на 

луѓето. Дезинфекцијата претставува 

намалување на бројот на микроорганизми во 

средината, со помош на хемиски агенси и/или 

физички методи, на ниво кое не претставува 

закана по безбедноста или употребливоста на 

производот. Според Правилникот постојаната 

дезинфекција на водата за пиење се врши во 

сите објекти за водоснабдување. Во нашиот 

случај хлорирањето на водата во градот се 

врши во три  Хлорни станици. Едната се наоѓа 

во месноста Песјо Брдце, каде што се врши 

дезинфекција т.е. хлорирање на сировата вода 

што доаѓа од РВ Студенчица. Таа се прави со 

гасовит хлор 24/7 и контролата на резидуалниот 

хлор се врши на секој саат. Другата Хлорна 

Станица се наоѓа кај Собирните Извори кај 

Вештачкото Езеро, каде што целата вода од 

изворите оди во собирна шахта и таму исто така 

сировата вода се дезинфицира со гасовит хлор. 

Како и погоре изнесено, резидуалниот хлор и 

таму се мери на секој саат. Третата Хлорна 

станица е лоцирана кај Старите Градски Бунари, 

каде што има собирна шахта и целата сирова 

вода од бунарите се хлорира преку овој објект 

.ЈКП има имплементирано HACCP 

систем, со којшто е регулирано севкупното 

делување и активности, како и постојаното 

следење и мониторинг на работата на 

водоснабдителниот систем.Според него сите 

предусловни програми се почитуваат и се со 

тенденција на подобрување.Тие подразбираат 

Добра Производствена (ДПП) и Добра 

Хигиенска Пракса (ДХП). Преку овие 

предусловни програми се обезбедува 

почитување на општите хигиенски принципи, 

адекватни постапки и организација во сите 

дејности поврзани со храната. Според ДХП сите 

објекти на системот за водоснабдување мора 

да ги задоволуваат градежно-техничките и 

санитарно-хигиенските услови и да 

оневозможат развој на размножување на 

штетници, од типот на глодари, птици, инсекти. 

Од тие причини ЈКП има постигнато договор со 

овластена организација (во нашиот случај ЈЗУ 

ЦЈЗ Прилеп) која врши редовна превентивна 

дезинфекција, дезинсекција и дератизација 

(ДДД) со однапред одредена динамика на сите 

водоснабдителни објекти во градот и 

населените места, со примена на средства и 

хемикалии од соодветно обучено лице и со 

одлична документација на сето сработено. 

ЈКП има интерна лабораторија за 

следење на квалитетот на водата за пиење и 

тоа само за физичко- хемиските параметри. Во 

неа секојдневно се зема вода од 7 мерни места 

од градот и се анализира водата. Добиените 

резултати се документираат. Според 

Правилникот друга независна акредитирана 

институција ја врши контролата врз ЈКП, во 

нашиот случај тоа е ЈЗУ Центар за јавно здравје 

Прилеп, која што според Еквивалент Жители 

(ЕЖ) зема вода за анализа за тестирање од 

точно определени мерни места. Исто така се 

задолжени да прават 2 пати годишно 

Периодичен преглед на водата за пиење, која 

опфака проширена физичко-хемиска анализа, 

радиоактивност и паразитолошки анализи. 
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Овие се прават во ЈЗУ Институтот за јавно 

здравје на РСМ во Скопје. Според нивните 

резултати и препораки, Агенцијата за храна и 

ветеринарство преку инспекциските тела исто 

така вршат контрола врз квалитетот и 

безбедноста на водата за пиење. 

На ЈКП преку Советот на Општината му 

имаат дадено на стопанисување неколку села 

во Општината. Најмногу од нив имаат локални 

водоводи и се снабдуваат преку бунарски 

построенија. Тоа се бунарите во населаните 

места: Беровци, Галичани, Канатларци, Големо 

Коњари, Мало Коњари, Кадино Село, 

Тополчани, Старо Лагово, Чепигово, Веселчани, 

Загорани, Подмол. Изворска вода користат 

(преку РВ Студенчица) Ново Лагово, Мажучиште 

и Селце, како и сопствени извори во Волково и 

Ореовец.Сите населени места (освен Селце и 

Ново Лагово) се дезинфицираат т.е. хлорираат 

со течен натриумхиполорит, преку систем на 

хлоринатори и дозир пумпи. Контролата врз 

резидуалниот хлор го вршат нашите стручни 

лица, секојдневно. 

Општа мерка 2 

Отстранување на отпадни води и друг тврд и 

течен отпад на начин кој ќе оневозможи 

загадување на човековата околина 

 

Цел 

Заштита на населението и на животната 

средина со отстранување на отпадните води, 

согласно законските прописи. 

Собирање на комуналниот смет од 

домаќинствата за обезбедување на здрава и 

чиста животна средина. 

Заштита на вработените во Јавните комунални 

претпријатија, кои во својата работа се 

изложени на опасност заради контакт со 

отпадни води и комунален смет, со што би се 

спречило првенствено настанување, а потоа и 

ширење на заразни болести. 

 

Канализационата мрежа во град 

Прилеп е сепарирана, односно посебно 

фекална, посебно атмосферска. Реципиент на 

фекалната канализација е Пречистителната 

станица за отпадна вода, додека пак на 

атмосферската канализација реципиент е 

градската река. Канализационата фекална 

мрежа во поголем дел е изведена  со азбест-

цементни цевки со профили од ф200 mm до 

ф500 mm, додека пак главниот колектор e со 

профил ф800 mm и преку него се  изнесува 

отпадната фекална вода од градот до 

Пречистителната станица за отпадна вода. Дел 

од мрежата во последниов период се изведува 

со ПЕ цевки. Атмосферската канализација во 

поголем дел е изведена од бетонски цевки, а 

помал дел со азбест-цементни цевки со 

профили од ф300 mm до ф1200 mm. Главниот 

колектор ја собира водата од градското 

подрачје и ја внесува во градската река. 

Најголем дел, и тоа 95-99% од градското 

подрачје е опфатено со фекална канализација, а 

делот каде што нема можност да се изведи 

канализациона мрежа или пак не може да се 

приклучи некое домаќинство, поради технички 

причини, тој дел функционира со септички 

јами.Со атмосферска канализација опфатени се 

70% од градското подрачје. 

Опис на начинот на дистрибуција на отпадните 

води, тврдиот и течниот отпад 

Отпадните води од домаќинствата, 

индустријата и дел од атмосферските води, низ 

канализациониот систем се доведуваат до 

Пречистителната станица за отпадни води.Тука 

со неколку последователни третмани се 

пречистува водата, која понатаму се влива во 

реципиентот- Градската река. 

Процесоот се состои од : 

1. Предтретман 

2. Примарен третман 

3. Секундарен третман 

1.     Предтретманот опфаќа: 

 Механичко отстранување на 

материјали поголеми од 0,5 cm, со 

помош на ситни решетки.Издвоениот 

материјал се компресира и делумно се 

обезводнува, се складира во соодветни 

контењери и такви ги презема ЈКП 
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Комуналец  Прилеп, со динамика 

еднаш седмично. 

 Отстранување на песокот и пливачките 

материјали  

Со помош на природните процеси на 

седиментација и флотација, се издвојуваат овие 

материјали во т.н. песоколовци. Издвоениот 

песок со посебен уред се преплакнува, делумно 

се дехидрира и се складира во соодветни 

контењери, кои понатаму ги презема ЈКП 

Комуналец  Прилеп, исто со динамика еднаш 

седмично. 

 

2.    Примарен третман 

Во т.н. примарни пречистувачи-

таложители, се одвива физичко раздвојување 

на таложливите материи и отстранување на 

пливачките материи, со помош на спомнатите 

процеси на седиментација и флотација, без 

хемиски третман. Примарниот ефлуент, кој 

содржи колидни и растворени честички 

продолжува на биолошки третман во аерирани 

базени. Исталожениот  материјал, во форма на 

Примарна тиња, оди на третман во анаеробни 

дигестори. Со предтретманот и примарниот 

третман се отстранува  околу 50% на 

суспендирани и 25% на БПК. 

 

4. Секундарен третман 

Овој третман се состои од две фази: 

1. Биолошко пречистување со т.н. процес на 

активирана тиња, во аеробна средина. 

2.Физичко пречистување со декантирање во 

секундарни пречистувачи- таложители. 

     Во првата фаза, која се одвива во аерирани 

танкови со помош  на микроорганизми, се 

отстрануваат органските и растворените 

неоргански состојки на отпадната вода,со 

флокулација. 

Во втората фаза, следува исталожување 

на биомасата под дејство на гравитација, при 

што на површината се декантира чиста вода. 

Отпадната вода после секундарен третман е 95-

98% пречистена во однос на суспендирани 

честички и  околу 85%  БПК. 

Пречистената вода се влива во 

реципиентот, без да биде хемиски 

третирана.Тињата, добиена како нуспродукт, 

дел се користи во рециркулација до аерираните 

базени, а вишокот активна тиња продолжува до 

анаеробните дигестори, каде што 

дополнително се разградува.Финалната тиња, 

аеробно и анаробно стабилизирана, после 

центрифугирање, се одлага на сушни полиња. 

Дехидрираната тиња/тврдиот отпад, го презема 

ЈКП Комуналец  Прилеп, еднаш седмично. 

ЈКП се грижи за заштита на своите 

вработени, кои во својата работа се изложени 

на опасност заради контакт со отпадни води и 

превентивно врши задолжителна вакцинација 

(активна имунизација против цревен 

тифус/задолжителна, еднаш на 3 години), со 

цел да се спречи настанувањето, а потоа и 

ширењето на заразни болести.Согласно 

законските прописи, вработените оператори, 

одржувачи  на  хидроопрема, вршат санитарно-

здравстени прегледи на секои 6 месеци, сè со 

цел да се утврди нивната здравствена состојба, 

а и истовремено заштита при евентуалната 

манипулација со вода (како храна). Сите 

здравствени прегледи и вакцинации ги врши 

овластена организација за таа област. 

Контакт лице: Јанески Емил 

моб.075/503-808 

За спроведување на општи мерки за 
заштита на населението од заразни болести во 
2021 година ЈКП Комуналец - Прилеп ги 
реализира следниве мерки за заштита : 
 

1. Од програмата за одржување на јавно 
прометни површини: 
 

- Секојдневно метење на улици согласно 
програмата 
- Миење на улици од месец март до месец 
ноември  
- Одржување на плоштади  и јавни површини 
недефинирани во програмата 
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2. Од програмата за одржување на 
паркови, рекреативни површини и парк 
шуми: 

 
- редовно одржување на зеленило 
- обновување на паркови и зеленило  
-  заштита на зеленило 
 

3. Од програмата за управување со отпад 
  
- Дезинфекција и дератизација на депонија 
Алинци 
- дезинфекција и дератизација во испостави на 
ЈКП Комуналец - Прилеп каде се врши селекција 
и балирање на отпад 
- изграден базен за возила за дезинфекција на 
моторни гуми при излез и влез од депонија 
- редовно миење и одржување на возен парк за 
подигање на отпад  
 

Општа мерка 3 

Обезбедување санитарно – технички и 

хигиенски услови во јавни објекти и 

предучилишни и училишни установи 

 

 

Цел 

Одржување на беспрекорни хигиенски услови 

со цел спречување на настанување и ширење 

на заразни болести 

Следење на здравствената состојба на 

вработените во јавните установи со цел 

исклучување на опасноста од пренесување на 

заразни заболувања на најранливата група – 

децата. 

 

Создавање здрави поколенија преку 

континуирано следење на здравствената 

состојба на учениците и нивна имунизација 

согласно Правилникот за задолжителна 

имунизација во Р.Македонија. 

Задолжителна превентивна дезинфекција, 

дезинсекција и дератизација во 

предучилишните и училишни установи од 

овластена установа за ДДД, а се со цел 

создавање на безбедна средина. 

-  ЈОУДГ“ Наша Иднина“ располага со 6 

објекти, во кои се згрижени 660деца, и има 151 

вработен. Во досието на секое примено дете 

има потврда за вакцинален статус. Лице за 

контакт за ДДД е Каролина Митрикеска 078-

435-974. Здравствените прегледи на 

вработените се извршуваат согласно законските 

прописи. 

- ООУ,,Блаже Конески”-Во училиштето 

учат вкупно 831 ученик од кои 431 се машки и 

400 женски ученици,  82 вработени. Комисија за 

следење на заразните заболувања,Членови: 

Жаклина Гегоска-072 262 906, Вера Искова –075 

787 025 и Христина Мирческа – 078 289 141. За 

секое прикрепено дете е доставена Потврда за 

вакцинален статус. Контакт лице за ДДД е 

назначена Маја Митреска-076 495 955. Во 

училиштето сите вработени согласно 

законските прописи, еднаш годишно прават 

Санитарни прегледи, а еднаш на две години 

прават Систематски прегледи. Училиштето 

соработува со ЈЗУ Здравствен дом Прилеп во 

врска со задолжителната имунизација.  

-ООУ “ Кире Гаврилоски-Јане“-Во 

училиштето учат вкупно 875 ученици од кои 474 

се машки и 401 женски ученици, 73 вработени. 

Комисија за следење на заразните заболувања: 

Весна Зероска – 078 290 456, Снежана Коцевска 

Шубеска - 071 206 798, Симона Танеска – 076 

812 992. За секое прикрепено дете е доставена 

Потврда за вакцинален статус. Контакт лице за 

ДДД е назначена Мира Трајкоска 071 386 305 

.Во училиштето сите вработени согласно 

законските прописи, еднаш годишно прават 

Санитарни прегледи, а еднаш на две години 

прават Систематски прегледи. Училиштето 

соработува со ЈЗУ Здраствен дом Прилеп во 

врска со задолжителната имунизација. 

- ООУ „Климент Охридски” -Во 

училиштето учат вкупно 793 ученици од кои 402 

се машки и 391 женски ученици,80 вработен. 

Комисија за следење на заразните заболувања: 

Роза Кузмановска -  078 327 641, Соња 

Јованоска - 078 327 640 и Милена Ѓорѓиоски  -  

071 761 546. За секое прикрепено дете е 

доставена Потврда за вакцинален 

статус.Контакт лице за ДДД е назначена Трајко 

Илиески- 078 327 644. Во училиштето сите 

вработени согласно законските прописи, еднаш 

годишно прават Санитарни прегледи, а еднаш 

на две години прават Систематски прегледи. 

Училиштето ООУ „Климент Охридски” -  Прилеп 
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соработува со ЈЗУ Здравствен дом – Прилеп, во 

врска со задолжителната имунизација.  

-ООУ,,Добре Јованоски”-Во училиштето 

учат вкупно 1261 ученици од кои 658 се машки 

и 603 женски ученици, 98 вработени. Комисија 

за следење на заразните заболувања: Николина 

Шубеска –078 280 668, Елида Ѓорѓиеска 071 261 

292 и Елена Десоска – 075 844 510. За секое 

прикрепено дете е доставена Потврда за 

вакцинален статус. Контакт лице за ДДД е 

назначен Виктор Кржески -078 458 430. Во 

училиштето сите вработени согласно 

законските прописи, еднаш годишно прават 

Санитарни прегледи, а еднаш на две години 

прават Систематски прегледи. Училиштето 

соработува со ЈЗУ Здравствен дом Прилеп во 

врска со задолжителната имунизација.  

-ООУ,,Рампо Левката ”-Во училиштето 

во учебната 2020/2021 година учат вкупно 634 

ученици од кои 313 се машки и 321 женски 

ученици, 58 вработени. Комисија за следење на 

заразните заболувања во состав:  Мимоза  

Кулеска – психолог 075 367 780, Весна  

Трајковска – наставник по биологија 075 776 

644 и Моника  Наумоска – наставник по 

биологија и природни науки 075 217  075. За 

секој запишан ученик во прво одделение   

доставена е  потврда за вакцинален статус. 

Вкупно запишани првачиња во учебната 

2020/2021  се 72 ученици од кои 30 машки и 42 

женски ученици.  Контакт лице за ДДД е 

назначен  Сашо Наумчески  хаусмајстор 072 250 

373. Во училиштето сите вработени согласно 

законските прописи, еднаш  годишно прават 

Санитарни прегледи, а еднаш на две години 

прават Систематски прегледи. Училиштето 

соработува со ЈЗУ Здравствен дом Прилеп во 

врска со задолжителната имунизација и 

систематски прегледи на учениците.  

-ООУ,,Гоце Делчев”-Во училиштето учат 

вкупно 756  ученици од кои 379 се машки и 377 

женски ученици, 68 вработени. Комисија за 

следење на заразните заболувања:  Лилјана 

Дунумаглоска –078 257 408, Билјана Дукоска  – 

071 358 012, Елизабета Секулоска-070 800 

527.За секое прикрепено дете е доставена 

Потврда за вакцинален статус, освен за еден 

ученик кој е запишан во прво одделение 

(поради здравстствени причини). Контакт лице 

за ДДД е назначена Орданчо Тасески - 076 557 

329. Во училиштето сите вработени согласно 

законските прописи, еднаш годишно прават 

Санитарни прегледи, а еднаш на две години 

прават Систематски прегледи. Училиштето 

соработува со ЈЗУ Здраствен дом Прилеп во 

врска со задолжителната имунизација.  

-ООУ„Страшо Пинџур“с. Мало Коњари-

училиштето опфаќа училишна зграда за 

деветтолетка  во селото Мало Коњари(ЦОУ), 

како и две подрачни училишта во селата 

Големо Коњари и Кадино Село. Има 143 

ученици и 33  вработени. На почетокот од 

учебната 2020/21 година се изработени 

следните програми за заштита на здравјето   на 

учениците: Акционен план за здравствено  

воспитание,Програма за здравствена заштита и 

здравствено воспитание,Програма за заштита 

од заразни болести.Здравствената безбедност  

на  водата  за пиење во училиштето -од 

физичко-хемиски  и микробиолошки  аспект, се 

проверува еднаш месечно од страна на „ЈЗУ-

Центар  за јавно здравје  Прилеп“ и со истата се 

запознаваат вработените и учениците. 

Септичката јама се празни  по потреба, од 

Јавното претпријатие „Комуналец“, од кое се 

зема и тврдиот отпад од училиштето еднаш 

седмично. Обезбедување на санитарно-

технички и хигиенски услови во училиштето со 

редовно чистење на училишните згради во  ЦОУ 

и  во нашите две подрачни училишта(со 

дезинфекциони средства кога учениците се на 

часови или кога не се во училиштето), како и 

редовно одржување на хигиената и 

безбедноста во училишните  дворови. 

Дезинфекцијата, дезинсекцијата и 

дератизацијата во училиштето се врши според 

законската регулатива од ЈЗУ-Центаррот за 

јавно здравје од Прилеп. За секое 

новозапишано дете имаме Потврда за 

вакциналниот статус-сите наши ученици се 

вакцинирани. Редовно се вршат систематски ( и 

санитарни прегледи )  на вработените, според 

законската регулатива. Нема Комисија за 

следење на заразните  заболувања. Контакт 

лице за ДДД  е директорката Ирена Кироска.  

-ООУ “ Кирил и Методиј“с.Канатларци-Во 

училиштето учат вкупно 306 ученици од кои 165 
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се машки и 141 женски ученици, 52 вработени. 

Комисија за следење на заразните заболувања: 

Илкнур Шериф Аксој – 077 881 180, Влатко 

Кузманоски – 071 925 125 и Фериан Азироски – 

070 236 551. За секое прикрепено дете е 

доставена Потврда за вакцинален статус. 

Контакт лице за ДДД е назначена Емил 

Оџаклиески 070 629 048. Во училиштето сите 

вработени согласно законските прописи, еднаш 

годишно прават Санитарни прегледи, а еднаш 

на две години прават Систематски прегледи. 

Училиштето соработува со ЈЗУ Здраствен дом 

Прилеп во врска со задолжителната 

имунизација.  

- ООУ ,,Круме Волнароски,, с.Тополчани 

има вкупно 185 ученици, и 45 вработени. 

Комисија за следење на заразни заболувања: 

Фота Дорошевска- 070 218299, Анета 

Тренкоска- 078309555 и  Билјана Талеска 

Беличанец-071233908. За секое прикрепено 

дете е доставена Потврда за вакцинален статус. 

Контакт лице за ДДВ е назначена Виолета 

Димеска-078245925. Во училиштето сите 

вработени согласно законските прописи, еднаш 

годишно се упатуваат на санитарни прегледи, а 

еднаш на две години се прават Систематски 

прегледи. Училиштето соработува со ЈЗУ 

Здраствен дом Прилеп во врска со 

задолжителната Имунизација.Исто, така 

соработува кога станува збор за дезинфекција и 

дератизација и тоа секоја учебна година. 

 -ООУ,,Кочо Рацин”- Прилеп-број на ученици: 

775, од кои 390-женски и 385-машки, 76 

вработени. Комисија за следење на заразните 

заболувања: - Елизабета Велеска-тел 078/257-

628, Анета Станкоска-тел 075/434-640 и Живка 

Каралиоска-тел 075/787-818. Контакт лице за 

ДДД - Соња Анѓелкоска  тел 078/287-554. За 

секој ученик  е доставена потврда за 

вакцинален статус. Согласно законските 

прописи, за вработените во ООУ,,Кочо 

Рацин“Прилеп,еднаш годишно се вршат 

санитарни прегледи, а еднаш на две години 

систематски прегледи. Во тековната 2021год. 

планирано е да се изврши санитарен и 

систематски преглед за вработените. Во 

соработка со ЈЗУ Здраствен дом Прилеп се врши  

задолжителната имунизација на учениците.  

- ООМУ“Ордан Михајлоски-Оцка”-Во 

училиштето учат вкупно 363  ученици , 24 

вработени. Потврда за вакцинален статус. Во 

училиштето сите вработени согласно 

законските прописи, еднаш годишно прават 

Санитарни прегледи, а еднаш на две години 

прават Систематски прегледи. Училиштето 

соработува со ЈЗУ Здраствен дом Прилеп во 

врска со задолжителната имунизација.  

- СОУ ,,Орде Чопела,,-Прилеп, 345 ученици 

вкупно од I до IV година, 75 вработени. 

Комисија составена од следните членови: 

Викторија Шамовска –078-746-209, Ангела 

Петреска – дипломирам офталмолог,Татјана 

Тасевска- дипломиран технолог, Билјана 

Апостолоска – дипломиран проф. по Хемија и 

Емилија Николоска – Стручна служба- 

Социјален работник. Согласно систематските 

прегледи секое дете е со редовно примени 

вакцини. Контакт лице за ДДД – Зоран Ристески 

076-456-273- благајник. Уредно извршени 

здравствени прегледи на сите вработени 

согласно законските прописи. 

- СОУ ,,Ѓорче Петров“,,-Прилеп, 827 ученици 

вкупно од I до IV година, 76 вработени. 

Вакцинацијата за учениците од четврта година 

за Tetanus и систематските прегледи за 

учениците од прва и четврта година поради 

состојбата не беа спроведени. Во тек се 

санитарните прегледи во Центарот за јавно 

здравје.  

- СОУ ,,Ристе Ристески-Ричко“,,-Прилеп- 

901 ученик вкупно, од I до IV година, 94 

вработени. Комисија за следење на заразните 

заболувања :Станкоска Рената – дефектолог 

(контакт лице од Комисијата, тел.075/249-
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563),Пипиџаноска Ирена – педагог, Ѓорѓиеска 

Цветкоски Димитринка – психолог, Чурлиноска-

Талимџиоска Сузана – библиотекар и Дисоска 

Жане – проф. по Спорт и спортски активности. 

Во однос на систематските прегледи на 

учениците, оваа учебна година со оглед на 

ситуацијата со пандемијата од Covid-19 вирусот, 

не се извршија редовните систематски 

прегледи на учениците од I година, кои 

вообичаено се извршуваат во првото полугодие 

(крајот на септември или пак во текот на 

октомври месец), а најверојатно нема да се 

спроведат ниту редовните систематски 

прегледи на учениците од IV година, кои 

вообичаено се реализираат во второто 

полугодие (крајот на февруари или пак во текот 

на март месец). За сите тие прегледи на 

учениците, вообичаено добиваме допис и 

распоред по денови од Здравствениот дом, но 

оваа година тоа не беше случај, па затоа истите 

останаа нереализирани. Контакт лице за ДДД: 

Николоски Петар – секретар (тел.078/331-030). 

Уредно извршени здравствени прегледи на сите 

вработени, согласно законските прописи. 

- СОУ Гимназија,,Мирче Ацев“,,-Прилеп- 852 

ученик   од I до IV година,број на вработени – 

80. Комисија составена од следните членови: 

Петкана Цветкоска –професор по биологија, 

Милка Трајкоска – професор по биологија, Орде 

Цветаноски –професор по Спорт и спортски 

активности, Тони Атанасоски-професор по 

Спорт и спортски активности, Весна 

Михаиловска – професор по македонски јазик и 

Светлана Барлакоска – педагог. Согласно 

систематските прегледи секое дете е со 

редовно примени вакцини. Контакт лице за 

ДДД – Кирил Стојкоски-071 368 699 - секретар. 

Уредно извршени здравствени прегледи на сите 

вработени согласно законските прописи.  

-СОЕПТУ “ Кузман Јосифоски-Питу“,,-Прилеп, 

294 ученици вкупно од I до IV година, 60 

вработени.Согласно систематските прегледи 

секое дете е со редовно примени вакцини. 

Уредно се извршени здравствени прегледи на 

сите вработени согласно законските прописи. 

Општа мерка 4 

Обезбедување на превентивно – промотивни 

активности за унапредување здравјето на 

населението – ( дел од овие активности и во 

Програмата за социјална заштита); 

Активностите од оваа проблематика се 

директно поврзани со проблемите од 

социјалната сфера со што дел од активностите 

кои опфаќаат промоција на здравсјето и 

превенција од заразни болести се опфатени и 

во Програмата за социјална заштита. 

 

Цел 

 Промоција на здравјето и превенција од 

заразни болести преку здравствена едукација 

на децата во основните училишта на 

територијата на општината. 

 

Општината во соработка и со Центарот 

за јавно здравје ќе го планираат и организираат 

спроведувањето на промоција на здравјето и 

превенцијата од заразни болести. 

Во зависност од случувањата ќе се 

спроведуваат и типизирани предавања на 

учениците од основното и средното 

образование за заштита од заразни болести. 

Потоа од страна на Центарот за јавно 

здравје редовно ќе се информира населението 

за вектор преносливите заразни заболувања 

(преку учество на локална телевизија, радио, 

весници) изработка на информативно-

едукативни летоци, брошури и флаери. 

Непосредната комуникација на терен со 

местното население е важна со цел подигање 

на степенот на индивидуалната можност на 

населението за самозаштита и отстранување на 

леглата на комарци. Рок- во текот на годината. 

Извршител- ЦЈЗ-Прилеп 

 

Општа мерка 5 

Вршење на превентивна дезинфекција, 

дезинсекција и дератизација и други 

хигиенско-технички мерки на јавни објекти, 

предучилишни и училишни установи, населени 

места и јавни површини 

  

 

 

 



Службен гласник на Општина Прилеп број 2 од 19.02.2021 

11 
 

Цел 

Спречување на појава на штетници кои 

предизвикуваат или се носители на зарази 

- Согласно  законот за заштита на населението 

од заразни болести, ’Сл.Весник на Република 

Македонија’ бр.66/24 како и законите за 

изменување и дополнување на Законот за 

заштита на населението од заразни 

болести,Сл.весник на Р.М.‘ бр.139 од 2008 

год,бр.99/2009 и бр.86/2011 

 

член 40-Задолжителна е дезинсекција на 

населени места при појава на инсекти или 

опасност од појава на заболувања кои се 

пренесуваат со инсекти. 

  За дезинсекција и дератизација  на населбите 

и нивната околина надлежни се општините и 

градот Скопје,кои ги изведуваат со стручна и 

техничка помош на Центрите за јавно здравје 

и други правни лица кои ги исполнуваат 

условите пропишани со овој закон и прописите 

донесени врз основа на него (член 42) 

 

Единиците на локалните самоуправи и градот 

Скопје задолжени се да спроведуваат 

превентивна дезинсекција и дератизација на 

својата територија, за таа цел неопходно е 

Градоначалникот и Советот на ЕЛС да донесат 

одлука и обезбедат финансиски средства за 

спроведување на овие процеси. 

1.Вовед 

Како резултат на светските економски трендови 

и климатските промени, постои можност за 

интензивно распространување на векторите, а 

со тоа и зголемување на бројот на заболени 

лица од инфективни заболувања кои се 

пренесуваат преку вектори. Вектори кои 

пренесуваат инфекции на луѓето се членконоги 

или цицачи вклучувајќи ги и 

глодарите.Членконогите вектори како што се 

комарците и крлежите се ладнокрвни и се 

особени чувствителни на климатските фактори. 

Меѓу болестите кои се пренесуваат преку 

вектори има и такви кои се регистрираат во 

Р.Македонија како што се Лајмската болест, 

Треска од западен Нил, Лајшманиоза,Маларија 

, Хеморагични трески и други кои во иднина 

преставуваат јавно здравствена закана. Поради 

тоа потребно е превентивно да се превземаат 

соодветни мерки со цел нивно спречување, а 

бидеќи се работи за трансмисивни заболувања 

(вектор преносливи болести) нашите напори 

пред се треба да се насочат кон уништување на 

векторите  и едукација на населението за 

соодветна лична заштита, но и јакнење на 

здравствените капацитети за навремена 

дијагнистика и соодветно лекување. 

Центарот за јавно здравје-Прилеп стручното 

мислење  за сузбивање на комарците на 

територијата на општина Прилеп ја изготви врз 

база на спроведените стручни извидувања на 

терен, во текот на кои  следени се параметри  

неопходни за проценка на  моменталната 

состојба во однос на овие штетници и  условите 

кои го помагаат нивниот раст, развој и 

размножување. 

Превентивната дезинсекција преставува 

планирана, систематска и долгорочна мерка 

која бара интерсекторска соработка на поголем 

број на институции, а има единствена цел 

намалување на популацијата на штетни инсекти 

до праг на биолошка толеранција, како и 

спречување на растот, развојот и 

размножување на инсектите кои преставуваат 

вектори на голем број заразни 

болести,делуваат вознемирувачко но исто така 

предизвикуваат и алергиски 

реакции.Дезинсекцијата се спроведува со 

примена на механички, физички, биолошки, 

хемиски методи и средства кои се еколошки 

прифатливи и на начин кој неовозможува да  се 

доведе во опасност здравјето на населението и 

животните како и на корисните инсекти. 

Епидемиологија: Р.Македонија со глобалното 

затоплување и климатските промени, со  

својата географска положба и умерената клима 

се соочува со опасноста на евентуална појава на 

тропски и субтропски болести  Zika вирус, 

вирусот на западен Нил-(WNV), 

Denga,Chikungunya, Источно коњски 

енцефалитис, Жолта треска, virusot “Cache 
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Velleu”(CVV), “La Crosse” encephalitis (LACV) и 

др.) , како и појава на болести кои се веќе 

ерадицирани во Р.Македонија (Маларија), а  

кои се пренесуваат преку вектори (комарци). 

Се до 1973 год., Р.Македонија  била позната 

како хиперендемско подрачје за Маларија. Во 

1946 год., во Македонија бројот на заболени 

бил околу 600.000 лица (повеќе од половина од  

населението).  

Маларијата во Македонија, по својот карактер 

била тешка, особено тропиката која била 

позната и опишана во светската литература 

како “македонска маларија” (Гавриловски, 

1973) 

2.Морфологија и здравствено значење на 

комарците 

Најголемо значење од сите инсекти имаат 

комарците и тие претставууваат предмет на 

третман при спроведевање на дезинсекционите 

постапки. Во Р.Македонија најголемо значење 

имаат комарците од родовите Anopheles, Aedes 

и Culex. Anopheles е комарецот кој е вектор на 

маларијата.Постојат преку 100 видови,годишно 

развиваат 4-8 генерации и имаат можност да 

прелетува 2-3 километри.  

Состојба со комарците:  Со ентомолошките 

испитувања извршени во Р.Македонија, а во 

согласност со критериумите како што тоа ги 

предвидела Светската здравствена 

организација (СЗО),   во периодот од 1960-1971 

год., во ендемските подрачја во скопскиот, 

струмичкиот, титовелешкиот и гевгелискиот 

регион утврдено е доминација на Anopheles 

maculipennis var. typicus(1). Анализите од 

мониторингот на комарците во 2010 год. во 

Р.Македонија, покажаа дека се јавуваат 51 вид 

на комарци од фамилијата на Culicidae. Во тек 

на теренските истражувања биле регистрирани 

вкупно 7 видови комарци: Anopheles 

maculipennis, Ochlerotatus hungaricus, 

Ochlerotatus geniculatus, Culex mimeticus, Culex 

tritaeniorhynchus, Culex martinii, Orthopodomyia 

pulchripalpis (2).Во 2016 г.се направени 

ентомолошки истражувања во јужниот и 

југоисточниот регион на Р.Македонија  со кои 

се докажа присуство на инвазивен комарец  

т.е.Азискиот тигрест комарец (Aedes albopictus) 

.Со ова докажување  сега квалитативниот состав 

на комарците во Р.Македонија се зголемува за 

уште еден вид. 

3. Општина Прилеп 

-Општина Прилеп се наоѓа во западниот дел на 

централна Македонија и според површина е 

најголема општина во Македонија.Зафаќа 

површина од 1.194,44 км2 и има 76.768 

жители.Општина Прилеп ја сочинуваат градот 

Прилеп кој има 16 населби и 59 населени места 

кои влегуваат во склоп на општината.Климата е 

умерено-континентална и се карактеризира со 

слаби врнежи во текот на годината (500-600мм) 

кои условуваат појава на слаби извори на вода. 

Хидрографијата ја сочинуваат водните текови 

на Ореовечка,Дабничка,Селечка и Сува 

река.Сите водни текови се соединуваат 

југозападно од урбаното подрачје на Прилепска 

река и после 13км се вливаат во Црна река со 

просечен проток од 0,18м3 во секунда.Тековите 

на Ореовечка и Дабничка река се регулирани 

низ урбаното подрачје додека Селечка река и 

падините на Маркови кули се во голема мера 

диседирани со поројни јаруги кои при поголеми 

врнежи и непогоди се излеваати создаваат 

застојни водени површини.Голема водена 

површина претставува и вештачкото езеро кое 

се наоќа на 5км од градот Прилеп.Други 

локации каде има застојни 

води,блата,мотчуришта се наоѓаат во 

населените места Тројкрсти,Чепигово,Кадино 

село,Мало и Големо Коњари, Беровци и други 

населени места како и на периферијата на 

градот Прилеп. 

4.Сузбивање на комарци и нивните развојни 

облици 

Планираното сузбивање на комарците 

преставува долгогодишно систематско и 

организирано спроведување на низа мерки и 

активности со цел редуцирање на густината на 

популацијата, а со тоа и одржување на стабилна 

епидемиолошка состојба во однос на појавата 

на вектор преносливите 

заболувања.Спроведувањето на дезинсекцијата 

е комплексен процес кој не подразбира само 
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користење на хемиски супстанции за 

уништување на комарците. Сузбивањето на 

комарците се спроведува на четири нивоа при 

што постојано  треба да се води грижа за 

зачувувањето на биолошката различност на 

одредено подрачје. 

Санационии мерки- имаат за цел и се 

темелат на намалување или отстранување на 

условите за раст и размножување на 

комарците. Тоа подразбира затрупување на 

мочуришта и блата, обезбедување проточност 

на водата, правилна диспозиција на цврстиот 

отпад, редовно косење на зелените површини, 

чистење на олуците како не би се задржувала 

водата и други хигиено- технички мерки. 

Рок- во текот на годината 

Извршител- Локална самоуправа 

 

Здравствена едукација на 

населението- од страна на Центарот за јавно 

здравје редовно ќе се информира населението 

за вектор преносливите заразни заболувања 

(преку учество на локална 

телевизија,радио,весници) изработка на 

информативно-едукативни летоци, брошури и 

флаери. Непосредната комуникација на терен 

со местното население е важна со цел 

подигање на степенот на индивидуалната 

можност на населението за самозаштита и 

отстранување на леглата на комарци. 

Рок- во текот на годината 

Извршител- ЦЈЗ-Прилеп 

Евидентирање (мапирање) на сите 

стоечки води,бари,канали,речни корита на 

територијата која ја покрива. 

Рок- Јануари-Март 

Извршител- Локална самоуправа и ЦЈЗ 

 

Биолошки мерки за сузбивање на 

комарците- ефикасни резултати се постигнуваат 

(онаму каде што е можно) со користење на 

предатори на ларвите на комарецот како што е 

малата риба Gambusia holbrooki најчесто во 

езера при што се зачувува животната средина и 

биолошката разновидност. Примената на 

биоцидни производи како што е 

Bacilusthurigiensisvar israelensis во форма на 

течност, прашак или гранули. 

Хемиски мерки за сузбивање 

А)примена на регулатори на растот кои ги има 

во форма на гранули се користат за чисти води 

и не се штетни за останатите видови на 

животни. 

Б)Ларвицидни инсектициди кои имаат за цел да 

го нарушат развојниот стадиум на комарецот т.е 

делуваат на ларвената форма, при што 

спречуваат развивање на зрели адултни 

комарци.Постојат ларвицидни инсектициди во 

форма на течност, гранули, прав а во однос на 

апликацијата можат да се распрскуваат или 

рачно расфрлаат во водените површини. 

Ларвицидните инсектициди имаат 

исклучително висок ефект, многу е полесна 

апликацијата и не го нарушуваат 

биодиверзитетот. За да можи да се користи 

одреден ларвициден инсектицид потребно е за 

истиот да има дозвола од министерството за 

здравство. 

Ц)Адултицидна дезинсекција- може да се 

спроведува како резидуално прскање во 

затворени објекти или како ладно/топло 

замаглување од земја при третман на поголеми 

површини. Претставува сложена акција која 

има за цел уништување на адултните форми на 

комарецот и дезинсекција која бара голема 

внимателност во однос на дозирањето на 

средството како и личната заштита на 

изведувачите и месното население. Има далеку 

помал ефект од ларвицидната дезинсекција. 

Инсектицидот задолжително треба да има 

дозвола од Министерството за здравство за 

употреба. 

5.Динамика и начин на спроведување на 

активностите 

За да се постигни значаен ефект при 

спроведување на дезинсекцијата неопходно е 
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постојано и континуирано следење на 

состојбата на теренот, при што треба да се 

земат во предвит сите биолошки, 

хидрометеоролошки и еколошки 

карактеристики на површините каде што ќе се 

спроведуваат третирањата. Потребно е на 

територијата на Општина Прилеп да се 

спроведат два вида на третирање и тоа: 

Ларвицидната дезинсекција ќе се изведува  од 

месец Март па се до месец Септемвриспоред 

претходно утврдена динамика во зависност од 

степенот на инфестираност на 

комарци.Проценката и увидите ќе ја врши 

стручната служба при Центарот за јавно здравје. 

 

Средство за ларвицидна дезинсекција 

- ќе се користи ларвицид во форма на гранули 

или течност на база на s-methoprene. 

Техника на изведување- рачно 

расфрлање или распрскување со УЛВ 

апаратура на места со стоечки води 

Површини за третирање- ќе се 

третираат површини и места каде има 

застојни води и површини кои ќе бидат 

договорени согласно  финансиската 

конструкција и тековниот оперативен 

план договорен помеѓу локалната 

самоуправа и изведувачот на 

дезинсекцијата. 

Вкупна површина- се одредува 

до крај на м.Февруари после 

спроведени стручни увиди и мапирање 

на површини. 

Адултицидна дезинсекција-ќе се 

изведува во неколку наврати од месец Мај до 

Септември/Октомври. 

 Динамика на третирање- спрема 

тековен оперативен план. 

 Средство за адултицидна 

дезинсекција- ќе се користи инсектицид Aqua 

Q-othrinesc 25 со активна супстанца 

deltamethrin 20gr/lit . 

Техника на изведување-третирањата 

се спроведуваат  со апарат за УЛВ ладно 

замаглување. 

Површини за третирање- површина 

договорена со тендерска постапка. 

 

Центарот за јавно здравје како изведувач на 

постапките дава писмено соопштени до: 

-државен санитаерн и здравствен 

инспекторат за времето,начинот и средството 

за изведување на превентивна дезинсекција 

-средствата за информирање неколку 

дена пред започнување на постапката со цел 

информирање на населението за времето и 

местото на третман. 

-здружението на пчелари со цел 

превземање на неопходни мерки за заштита на 

пчелите. 

-доставува извештај до надзорниот 

орган за спроведените активности 

-издава санитарна потврда за ДДД 

услуга 

-континуирано ја следи состојбата со 

инфестацијата на комарци на територијата на 

општина Прилеп. 

За споведување на превентивна систематска 

дератизација на јавни површини на 

територијата на општина Прилеп за 2021 година 

Вовед: 

Во секое населено место уништувањето и 

контролата на синантропните и 

хемисинантропните глодари односно 

намалување на бројноста на популацијата до 

ниво на биолошка  толеранција е неопходност 

поради: 

-Одржување стабилна хигиено-епидемиолошка 

состојба- заразените глодари  се извор и 

преносители на голем број заразни болести. 
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-Намалување на економските штети кои ги 

предизвикуваат во стопанството и 

домаќинствата. 

Епидемиологија:  

Од сите видови цицачи глодарите се застапени  

со околу 40%.Постојат 33 фамилии, 481 родови 

и 2277 видови. 

Род Rodentia - глодари  има  три 

фамилии .Од епидемиолошки интерес 

најзначајна е фам.Muridae – глувци, стаорци 

односно субфам.Murinae –глувци. 

Во субфам.Murinae припаѓаат следните видови: 

• Mus musculus-домашен глушец 

• Apodemus agrarius-пругаст глушец 

• Apodemus sylvaticus-шумски глушец 

• Apodemus flavicollis-жолтогрлен глушец 

• Rattus norvegicus- сив стаорец 

• Micromus minutes- џуџест глушец 

• Rattus rattus- црн стаорец 

Глувците и стаорците се секогаш во близина на 

луѓето и домашните животни и  пренесувањето 

патогените микроорганизми е секогаш можна и 

голема. 

Патишта на пренос: 

• загадување на храната , водата 

(преку  урина, плунка, измет) 

•  контакт 

•  алиментарен пат 

•  воздух 

• инсекти кои се хранат со крв - 

(крлежи, комарци, болви, вошки итн.) 

• каснување 

Способноста на штетните глодари да се 

прилагодуваат на секакви условни типови 

живеалишта, нивната деструктивност во 

местата каде што се присутни, големиот 

репродуктивен потенцијал и 

пренесувањето на причинителите на 

заразни болести ја наметнуваат потребата 

за нивно уништување.Кон крајот на  2014г 

почеток на 2015г. беше прогласена 

епидемија на Tularemia во Скопски 

приградски  регион (Општина Арачиново - 

с.Арачиново, с.Мојанце, с.Грушино, 

с.Орланце), Лозово, Светиниколско итн. Во 

2016 год. хеморагична треска е 

регистрирана во Пласница а во 2017 год.и 

во гостиварско с.Симница 5 регистрирани 

случаи. Секоја година се евидентираат 

поединечни случаеви на заразни болести 

предизвикани од глодари , но тие се 

епидемиолошки неповрзани.Тие ги 

пренесуваат  и следниве заразни болест: 

Беснило (Rabies), Q-треска, Лајмска 

треска, Чума, Америчка спиечка болест( 

Chagas), Салмонелоза, Бруцелоза, 

Амебијаза, Токсоплазмоза,  Туберкулоза, 

ендемски пегав тифус и тн. 

Активности на општината: 

• извршување превентивна 

дезинфекција, дезинсекција и 

дератизација  на јавна површина на 

територија на  секоја Општина   како 

една од општите мерки за  спречување 

и ставање под контрола на заразните 

болести (Регулирано со Закон за 

здравствена заштита на населението од 

заразни болести    Сл.весник  на Р.М 

бр.66/04, 139/08 и 99/09). 

• Подигнување на свеста на 

населението и постојана едукација за 

нивната улога во борбата против 

глодарите (флаери, медиуми и друг 

начин на информирање).              Рок:во 

текот на годината 

• Теренска проценка и 

санитација на околината  

Рок:во текот на годината 

• Изработка на предлог програма за 

дератизација                                                                         



Службен гласник на Општина Прилеп број 2 од 19.02.2021 

16 
 

Рок:пред усвојување на буџетот за наредната 

година 

• Систематска дератизација (пролетна и 

есенска) на канализациониот систем 

 Рок:пролетна  - март/април 

есенска  - октомври/ноември 

• Информирање на граѓаните преку 

медиумите за почеток на акцијата  

Рок: најмалку 7 дена пред отпочнување 

на акцијата 

 

Активности на ЈЗУ Центар за јавно здравје 

Прилепкако надлежна институција за 

територијата која ја покрива: 

Активно учествува и дава стручно-методолошка 

помош во однос на точките 1,2,3 , 4, 5 и 6. 

Динамика на спроведување на 

дератизациониот процес: 

Канализациониот систем во секое населено 

место е главното живеалиште, место за 

опстанок и размножување на популацијата на 

штетни глодари.За да се изврши квалитетно 

сузбивање, односно да се впуштиме во 

рамноправна ,,борба" против глодарите мора 

добро да се познаваат нивните биолошки 

каратеристики, начин на живот и однесување, 

постојано да се учи и да се бара нова метода  и 

начин за да се намали нивната 

популација.Дератизацијата се изведува два 

пати годишно (пролет/есен).Во таа смисла 

дератизацијата е многу специфична и сите 

активности кои треба да се превземат во таа 

насока се поделени на: 

1. Период на подготовки 

2. Период на третирање 

3.Период на контрола 

1.Во подготвителниот период, со увид во 

планот на канализациската мрежа на Општина 

Прилепсе утврдува: 

-должината и правецот на простирање 

на мрежата 

-бројот на шахти(се добива податок од 

ЈКП) 

-видот и количината на 

родентицидните мамци, според градежно-

техничките карактеристики и услови кои 

владеат во канализационите шахти -степенот на 

инфестација со штетните глодари во јавно 

прометните површини 

-бројот на работните екипи, секоја 

составена од два санитарни техничари, 

квалификувани за таа мерка  

-терминот за започнување на акцијата 

врз основа на податоци за временските услови 

во тој период 

-воспоставување соработка со 

вработените во ЈП Водовод и Канализација за 

нивно учество во отварањето на шахтите 

-доставување информација до 

градските власти за сите превземени 

активности во овој период на подготовки, како 

и точниот термин за започнување на 

систематската дератизација. 

2.Во периодот на третирање или т.н. 

интензивна дератизација , целата активност се 

базира на добиените податоци од 

подготвителниот период.Начинот, условите и 

динамиката на спроведената акција, зависи од 

степенот на инфестација со штетните глодари, 

на целото подрачје на Општина Прилеп. 

-Доставување до ЕЛС-Прилеп тековен 

оперативен план и програм. 

 Сузбивањето и намалувањето на популацијата 

на штетните глодари се спроведува со 

поставување хемиски препарати 

(родентициди) 200г.во шахта. 

 -извршителот  на дератизацијата треба да има 

Решение од Министерство за здравство на 

Р.М.за регистрирана ДДД дејност. 

-За хемискиот препарат(родентицид) 

Решение од Министерство за здравство за 
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пуштање во промет на препаратот како 

биоциден производ. 

3.Контрола се спроведува 3 седмици по 

третирањето. 

Финансиските средства за спроведување на 

превентивна дератизација се обезбедуваат 

од страна на ЕЛС-Прилеп. 

 

3.Финансирање и јавни набавки 

Активностите утврдени со оваа 

програма ќе се реализираат со средства од 

Буџетот на Општина Прилеп за 2021 година, 

програма Ј8, потпрограма Ј80, потставка 424 

230-Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 

во висина од 2 000 000,00денари. За оваа 

активност Општина Прилеп ќе спроведе јавна 

набавка во периодот февруари-мај 2021година. 

 

 

 

4.Известување 

 Известувањето и информирањето на 

граѓаните ќе го вршат ЈЗУ-ЦЈЗ Прилеп и 

Општина Прилеп согласно законските 

надлежности,  преку соопштенија во 

електронските и печатените медиуми, ВЕБ 

страната на општината, соработка на општината 

со локалните надлежни органи, за точниот 

термин на акцијата, видот на препаратот и 

начинот на изведување на третманот. 

 

 

5.Мониторинг 

Покрај претставник од локалната 

самоуправа, мониторинг над спроведувањето 

на превентивните активности на Општина 

Прилеп за заштита на населението од заразни 

болести ќе врши и претставник од Центарот за 

јавно здравје како и претставник од Агенцијата 

за храна и ветеринарство. 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

Основ за донесување на Програмата за 

спроведување на општи мерки за заштита на 

населението од заразни болести се одредбите 

на член 12, 14, 39 и 42 од Законот за заштита на 

населението од заразни болести („Службен 

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

149/2014, 150/2015 и 37/2016). 

 

   Број.09-437/2                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ              

19.02.2021 година                        на Совет на Општина Прилеп 

       ПРИЛЕП                                               Еленче Ташковска 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОПИС ЗА 
КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА УЧИЛИШНИ 
СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ ВО ОПШТИНА 

ПРИЛЕП 
 
1.Прописот за категоризација на училишни 
спортски објекти во Општина Прилеп, се 
објавува во “Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 
 
 

 
   Број 08-439/2  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 
 
Според Правилникот за категоризација на 
објектите за спорт во сопственост на Република 
Северна Македонија(Службен весник на РМ 
бр:50 /2005од 27.06.2005)и врз основа на член 65 
став 14 од Законот за спортот(Сл.весник на РМ 
бр 29/02 и 66/04) Советот на Општина Прилеп на 
ден 19.02.2021 година донесе : 
  

Пропис за категоризација на училишните 
спортски Објекти 
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Објекти за спорт-категорија II-Општина 

Прилеп 

 

 

 

1.Спортска сала –С.О.У.„Ѓорче Петров“ 

 

 

О.О.У.„Круме Волнароски“ с. Тополчани – 
Прилеп

Во рамките на ЦОУ-Тополчани има 
спортска сала со 200м3 и спортски  

терени во училишниот двор (мал 
фудбал, ракомет, одбојка),  

            Согласно  Правилникот донесен 
од страна на МОН и БРО –Нормативи и 
стандарди (за простор опрема и наставни 
средства за основното училиште во Република 
Северна Македонија, од 2020 година 
спортската сала и спортскиот терен во 
училишниот двор се за реализација на настава 
но не и за меѓународни спортски натпревари. 

 

3.Спортска сала – О.О.У. „Добре 
Јованоски“-Прилеп 

 

Училишната спортска сала во О.О.У. „Добре 
Јованоски“  Прилеп е училишна спортска сала 
МОДЕЛ 2 и истата е од категорија II. 
Површината на спортската сала во училиштето е 
1196 метри квадратни. Дворот на училишната 
спортска сала е истиот од училиштето односно 
спортската сала нема посебен свој двор. 
Спортската сала е активна за учениците кои 
посетуваат настава со физичко присуство 
односно за учениците од прво до трето 
одделение. Изградбата на спортската сала 
започна на 02.09.2013 година а истата беше 
ставена во употреба на 23.08.2016 година кога 
беше извршен технички прием на објектот и 
опремата. 

 

 
 
4. Спортски сали и игралишта при 
О.О.У.„Страшо Пинџур“с.Мало  
Коњари 
 

 

Централно училиште во с.Мало Коњари 

1.Спортска сала која не е по стандарди( има 
површина од 66 м2 )  

2.Спортско игралиште за ракомет и мал фудбал 
по стандард 20*40 м (изградено од Агенција за 
млади и спорт 2009/10 год.) и дворна површина 
од 5604м2. 

Подрачно училиште во Кадино Село 

Спортско игралиште за ракомет и мал фудбал 
по стандард 20*40 м (изградено од Агенција за 
млади и спорт 2009/10 год.) и дворна површина 
од 2275 м2. 

 
5. О.О.У.„Гоце Делчев“-Прилеп 
  

1. Спортска сала во склоп на училиштето =  II 
категорија со површина од 200 м 2 изградена 
исто кога и училиштето 1974 год.  

2. Тениско игралиште = со површина од 450 м2  
- проект од Влада изградено и пуштено во 
употреба 2012 год.  

3. Мултинамеско спортско игралиште ( ракомет 
и кошарка )=  со површина од 600 м2 изградено 
и пуштено во употреба 2017 г.  

4. Кошаркарско игралиште = со површина од 
750 м2 изградено и пуштено во употреба 2020 
год.  

 

Вкупната површина на О.О.У.„Гоце Делчев“-
Прилеп се простира на површина од 14.500 м2 , 
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во  таа површина е училишната зграда во 
површина од 5.600 м2 

 

 
6. О.О.У.,, Рампо Левката’’-Прилеп 

 располага со спортска сала и училишно 
игралиште кои спаѓаат во : 

категорија II  спортски објекти кои ги 
исполнуваат условите за одржување на 
национален систем на натпревари на 
државните спортски федерации и за спортско 
рекреативни активности на граѓаните. 

 

Спортскиот објект -спортска сала ( активна) во 
состав на училиштето има = 276 м2 

изградена 1986 год. 

 

Училишно игралиште во училишен двор 
(активно) со површина: со асфалт =1260 м2 

само игралиште =800м2, од 2020 год. 

7. С.О.У.,,Кузман Јосифоски –Питу’’-Прилеп 

 

Спортската сала во С.О.У. Кузман Јосифоски 
Питу пуштена е во употреба 2016 година и има 
700м2, нема двор во кој има изградено 
спортски терени , можи да се користи само за 
училишни спортови без трибини 

8. С.О.У. ,,Гимназија Мирче Ацев ‘’- Прилеп : 
 

1. Повеќенаменско игралиште за мал фудбал, 
ракомет и кошарка изградено 2013 год. од 
проектот 100 повеќенаменски игралишта 
реализиран од Агенцијата за млади и спорт, со 
површина од 1100м2. Објектот е од 2 
категорија.  

Објектот е активен, на него се изведуваат 
часовите по предметот Спорт и спортски 
активности за учениците од Гимназијата. 

2. Игралиште за Тенис, со стандардни димензии 
одобрени од ИТФ, изградено од Агенцијата за 
млади и спорт со проектот 100 тениски 
игралишта во 2015 година, со површина од 800 
м2. Објектот е од 1 категорија. 

Објектот е активен, на него се изведуваат 
часовите по предметот Спорт и спортски 
активности за учениците од Гимназијата и 
турнири кои се организирани од страна на 
Професорите од активот по спорт и спортски 
активности, за учениците од Гимназијата и 
другите средни училишта од градот. 

 
 

9.С.О.У„Ристе Ристески-Ричко“-Прилеп 
 

ТИПСКА УЧИЛИШНА ФИСКУЛТУРНА 
САЛА Модел-2  

(тоа е оној од двата модели спортски 
сали што се градеа по училиштата со трибина за 
гледачи - околу 200 седишта, а Модел-1 беше 
без трибина) 

Објектот на салата е со површина од 
1300 m2 според документите од проектната 
документација, а самиот спортски терен во 
салата е со димензии на ракометно игралиште, 
што се користи и за футсал (мал фудбал). 

 

 
10.О.О.У,,Климент Охридски”-Прилеп 
 

Основното О.O.У ,,Климент Охридски “ - Прилеп 
располага со спортска сала и асфалтирано 
игралиште во склоп на истото. Изградено е во 
1962 година. Салата е со површина 200 m2 и 
асфалтираното игралиште е со површина од 
1159 m2. 

 
 

 
      Број.09-437/3                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ          

   19.02.2021 година                 на Совет на Општина Прилеп 

         ПРИЛЕП                                              Еленче Ташковска 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП ,,ПАЗАРИ’’-

ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.10.2020 ДО 
31.12.2020 ГОДИНА 

 
1. Одлуката за давање согласност на 
тримесечниот извештај за финансиското 
работење на ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп за период од 
01.10.2020 до 31.12.2020 година, се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 
   Број 08-439/3  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 
7 од Законот за јавни претпријатија (“Службен 
весник на РМ” бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 
119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 
64/18) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Службен гласник на 
Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005и 
11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
седницата одржана на 19.02.2021 година, 
донесе:  

 
О Д Л У К А 

за давање согласност на 
тримесечниот извештај за 

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

01.10.2020 до 31.12.2020 година 
 
 

член 1 
 Се дава согласност на тримесечниот 
извештај за финансиското работење на ЈКП 
,,Пазари’’-Прилеп за период од 01.10.2020 до 
31.12.2020 година, бр.01-24/1 од 22.01.2021 
година. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈКП 

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

 
член 3 

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

Број.09-437/4         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.02.2021 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 ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НАДОМЕСТ НА 

СИТЕ КОРИСНИЦИ НА УСЛУГИ ВО ПАЗАРОТ-
ЗАКУПОПРИМАЧИ НА ТЕЗГИ И ДЕЛОВЕН 

ПРОСТОР ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2021 ГОДИНА, 
НА ЈКП „ПАЗАРИ“ – ПРИЛЕП, СОГЛАСНО 

ПАНДЕМИЈАТА ПРОГЛАСЕНА ОД COVID -19 
 
 
1. Одлуката за давање согласност на Одлуката за 
ослободување од плаќање надомест на сите 
корисници на услуги во пазарот-закупопримачи 
на тезги и деловен простор за месец Февруари 
2021 година, на ЈКП „Пазари“ – Прилеп, согласно 
Пандемијата прогласена од COVID -19, се 
објавува во “Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 
 

 
   Број 08-439/4  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002), член 26 став 1 точка 
46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 
гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 
4/2005и 11/2008), а во  врска со член 11 став 1 
точка 5 од Законот за јавни претпријатија 
(“Службен весник на РМ” бр.38/96, 6/2002, 
40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 
6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15, 
39/16 и 64/18), Советот на Општина Прилеп на 
седницата одржана на 19.02.2021 година, 
донесе:  

 
  О Д Л У К А 

за давање согласност на Одлуката за 
ослободување од плаќање надомест на сите 

корисници на услуги во пазарот-закупопримачи 
на тезги и деловен простор за месец Февруари 

2021 година, на ЈКП „Пазари“ – Прилеп, 
согласно Пандемијата прогласена од COVID -19  
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член 1 
 Се дава согласност на Одлуката за 
ослободување од плаќање надомест на сите 
корисници на услуги во пазарот-закупопримачи 
на тезги и деловен простор за за месец 
Февруари 2021 година, на ЈКП „Пазари“ – 
Прилеп, согласно Пандемијата прогласена од  
COVID -19 број 02-28/1-6 од 28.01.2021 година. 
  

член 2 
Одлуката да се достави до ЈКП „Пазари“ 

–Прилеп ,Градоначалникот и архивата на 
Општина Прилеп. 

 
член 3 

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

Број.09-437/5  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.02.2021 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 ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА 
СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД  ВО ОПШТИНА  

ПРИЛЕП ЗА 2020 ГОДИНА 
 
 
1. Одлуката за давање на согласност на 
Годишниот Извештај за спроведување на 
Програмата за управување со отпад  во Општина  
Прилеп за 2020 година, се објавува во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 
 

 
   Број 08-439/5  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 5/2002), 
член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни 
претпријатија ("Службен весник на РМ" 
бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 
138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18) и член 26 
став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 
6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот на Општина 
Прилеп на седницата, одржана на 19.02.2021 
година донесе: 
 

О Д Л У К А 
за давање на согласност на Годишниот Извештај 
за спроведување на Програмата за управување 

со отпад  во Општина  Прилеп за 2020 година 
 

член 1 
 Се дава согласност на Годишниот 
Извештај за спроведување на Програмата за 
управување со отпад  во Општина Прилеп за 
2020 година, бр. 03-154/1 од 27.01.2021 година 
на ЈКП „Комуналец“-Прилеп. 
 

                        член 2 
Одлуката да се достави до ЈКП 

„Комуналец“-Прилеп, Градоначалникот и 
архивата на Општина Прилеп. 

 
    член 3 

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

Број 09-437/6  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.02.2021 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 ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ НА ИЗМЕНАТА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА 

НА ЈОУДГ ,,НАША ИДНИНА’’-ПРИЛЕП 
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1. Одлуката за давање согласност на измената 
на правилникот за систематизација на 
работните места на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-
Прилеп, се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
 

 
   Број 08-439/6  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 5/2002), a 
во врска со член 116 став 1 алинеа 8 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.25/15, бр.150/15, 
бр.192/15, бр.27/16, бр.163/17, бр.21/18, 
бр.198/18 и бр.104/2019) и член 26 став 1 точка 
46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 
гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 
4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп 
на седницата, одржана на 19.02.2021 година, 
донесе: 
 
 

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

правилникот за систематизација на работните 
места на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп 

 
член 1 

          Се давање согласност на Измената на 
правилникот за систематизација на работните 
места на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп, бр.01-
229/1 од 23.12.2020 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.09-437/7  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.02.2021 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 ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЈНОСТА НА ЈОУ ГРАДСКА 
БИБЛИОТЕКА ,,БОРКА ТАЛЕСКИ’’- ПРИЛЕП, ЗА 

2021 ГОДИНА, СО ФИНАНСИСКИ ПЛАН 
 
 
1. Одлуката за давање согласност на Програмата 
за реализација на дејноста на ЈОУ Градска 
библиотека ,,Борка Талески’’- Прилеп, за 2021 
година, со Финансиски план, се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 

 
   Број 08-439/7  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 5/2002), и 
член 14 од Законот за библиотеките („Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 66/04, 
89/08, 116/10,  51/2011, 88/15, 152/15 и 39/16), 
Советот на Општина Прилеп на седницата, 
одржана на 19.02.2021 година,  донесе: 
 

ОДЛУКА 
за давање согласност на Програмата за 

реализација на дејноста на  
ЈОУ Градска библиотека ,,Борка Талески’’-

Прилеп, за 2021 година, со Финансиски план 
 

член 1 
 Се дава согласност на Програмата за 
реализација на дејноста на ЈОУ Градска 
библиотека ,,Борка Талески’’-Прилеп, за 2021 
година број бр.01-40/1 од 11.02.2021 година, со 
Финансиски план, број 05-40/2 од 11.02.2021 
година. 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈОУ Градска 

библиотека ,,Борка Талески’’-Прилеп, 
Градоначалникот и архивата на Општина 
Прилеп. 
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член 3 

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

Број.09-437/8  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.02.2021 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 ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ 

НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ООУ „КРУМЕ 
ВОЛНАРОСКИ“ С.ТОПОЛЧАНИ, ПРИЛЕП, ЗА 2021 

ГОДИНА 
 
 
1. Одлуката за усвојување на Финансискиот план 
на ООУ „Круме Волнароски“ с.Тополчани, 
Прилеп, за 2021 година, се објавува во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 
 

 
   Број 08-439/8  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 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 108 став 1 алинеа 4 од Законот за основно 
образование (“Службен весник на РМ” бр. 
161/2019) 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 
19.02.2021 година, донесе: 

 
О Д Л У К А 

за усвојување на Финансискиот план на ООУ 
„Круме Волнароски“ с.Тополчани-Прилеп, за 2021 

година 
 
 
 

 

член 1 
Се усвојува Финансискиот план на ООУ 

„Круме Волнароски“ с.Тополчани-Прилеп, за 2021 
година. 

                   
член 2 

Одлуката да се достави до ООУ „Круме 
Волнароски“ с.Тополчани-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.09-437/9  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.02.2021 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 ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ 
НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ООУ „СТРАШО 
ПИНЏУР“ С.МАЛО КОЊАРИ, ПРИЛЕП, ЗА 2021 

ГОДИНА 
 
 
1. Одлуката за усвојување на Финансискиот план 
на ООУ „Страшо Пинџур“ с.Мало Коњари, 
Прилеп, за 2021 година, се објавува во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 

 
   Број 08-439/9  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 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 108 став 1 алинеа 4 од Законот за основно 
образование (“Службен весник на РМ” бр. 
161/2019) 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 19.02.2021 година, 
донесе: 
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ОДЛУКА 

за усвојување на Финансискиот план на ООУ 
„Страшо Пинџур“ с.Мало Коњари, Прилеп, 

 за 2021 година 
 
 

член 1 
          Се усвојува Финансискиот план на ООУ 
„Страшо Пинџур“ с.Мало Коњари, Прилеп, за 
2021 година.                    

член 2 
Одлуката да се достави до ООУ „Страшо 

Пинџур“ с.Мало Коњари, 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.09-437/10  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.02.2021 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 ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ 
НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ООУ „КИРИЛ И 
МЕТОДИЈ“ С.КАНАТЛАРЦИ, ПРИЛЕП, ЗА 2021 

ГОДИНА 
 
 
1. Одлуката за усвојување на Финансискиот план 
на ООУ „Кирил и Методиј“ с.Канатларци, 
Прилеп, за 2021 година, се објавува во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 
 
 

 
   Број 08-439/10  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 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 108 став 1 алинеа 4 од Законот за основно 
образование (“Службен весник на РМ” бр. 
161/2019) 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 19.02.2021 година, 
донесе: 
 
 

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

„Кирил и Методиј“ с.Канатларци, Прилеп, 
 за 2021 година 

 
 

член 1 
          Се усвојува Финансискиот план на ООУ 
„Кирил и Методиј“ с.Канатларци, Прилеп, за 
2021 година. 

                
член 2 

Одлуката да се достави до ООУ „Кирил 
и Методиј“ с.Канатларци, 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.09-437/11  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.02.2021 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 ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ 

НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ООУ „КОЧО 
РАЦИН“ ПРИЛЕП, ЗА 2021 ГОДИНА 
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1. Одлуката за усвојување на Финансискиот план 
на ООУ „Кочо Рацин“ Прилеп, за 2021 година, се 
објавува во “Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 

 
   Број 08-439/11  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 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 108 став 1 алинеа 4 од Законот за основно 
образование (“Службен весник на РМ” бр. 
161/2019) 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 19.02.2021 година, 
донесе: 

 
О Д Л У К А 

за усвојување на Финансискиот план на ООУ 
„Кочо Рацин“- Прилеп, за 2021 година 

 
 

член 1 
Се усвојува Финансискиот план на ООУ 

„Кочо Рацин“- Прилеп, за 2021 година. 
              

член 2 
Одлуката да се достави до ООУ „Кочо 

Рацин“- 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.09-437/12  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.02.2021 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 ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ 
НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ООУ „ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ“ ПРИЛЕП, ЗА 2021 ГОДИНА 
 
 
1. Одлуката за усвојување на Финансискиот план 
на ООУ „Гоце Делчев“ Прилеп, за 2021 година, 
се објавува во “Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 
 

 
   Број 08-439/12  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 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 108 
став 1 алинеа 4 од Законот за основно 
образование (“Службен весник на РМ” бр. 
161/2019) 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 19.02.2021 година, 
донесе: 

 
 

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

„Гоце Делчев“ Прилеп, за 2021 година 
 
 

член 1 
Се усвојува Финансискиот план на 

ООУ „Гоце Делчев“ Прилеп, за 2021 година. 
                    

член 2 
Одлуката да се достави до ООУ „Гоце 

Делчев“ 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.09-437/13  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.02.2021 година  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 ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ 
НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ООУ „РАМПО 

ЛЕВКАТА“ ПРИЛЕП, ЗА 2021 ГОДИНА 
 
1. Одлуката за усвојување на Финансискиот план 
на ООУ „Рампо Левката“ Прилеп, за 2021 
година, се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
 
   Број 08-439/13  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 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 108 став 1 алинеа 4 од Законот за основно 
образование (“Службен весник на РМ” бр. 
161/2019) 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  19.02.2021 година, 
донесе: 

 
О Д Л У К А 

за усвојување на Финансискиот план на ООУ 
„Рампо Левката“ Прилеп, за 2021 година 

 
член 1 

Се усвојува Финансискиот план на ООУ 
„Рампо Левката“ Прилеп, за 2021 година. 

                 
член 2 

Одлуката да се достави до ООУ 
„Рампо Левката“ Прилеп, Градоначалникот и 
архивата на Општина Прилеп. 

 
член 3 

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

 
Број.09-437/14  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

19.02.2021 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 ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ 

НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ООУ „КИРЕ 
ГАВРИЛОСКИ-ЈАНЕ“-ПРИЛЕП, ЗА 2021 ГОДИНА 

 
 
1. Одлуката за усвојување на Финансискиот план 
на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“-Прилеп, за 2021 
година, се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 

 
   Број 08-439/14  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 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 108 став 1 алинеа 4 од Законот за основно 
образование (“Службен весник на РМ” бр. 
161/2019) 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 19.02.2021 година, 
донесе: 
 

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

„Кире Гаврилоски-Јане“ Прилеп, за 2021 година 
 

член 1 
Се усвојува Финансискиот план на ООУ 

„Кире Гаврилоски-Јане“ Прилеп, за 2021 година. 
                   
                     член 2 

Одлуката да се достави до ООУ „Кире 
Гаврилоски-Јане“ 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.09-437/15  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

19.02.2021 година  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 ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ 
НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ООМУ „ОРДАН 

МИХАЈЛОСКИ ОЦКА“-ПРИЛЕП, ЗА 2021 ГОДИНА 
 
1. Одлуката за усвојување на Финансискиот план 
на ООМУ „Ордан Михајлоски Оцка“-Прилеп, за 
2021 година, се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 

 
   Број 08-439/15  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 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 108 став 1 алинеа 4 од Законот за основно 
образование (“Службен весник на РМ” бр. 
161/2019) 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 19.02.2021 година, 
донесе: 

 
О Д Л У К А 

за усвојување на Финансискиот план на ООМУ 
„Ордан Михајлоски Оцка“ Прилеп, 

 за 2021 година 
 

член 1 
          Се усвојува Финансискиот план на 
ООУМ „Ордан Михајлоски Оцка“ Прилеп, за 2021 
година. 

                  
член 2 

Одлуката да се достави до ООМУ 
„Ордан Михајлоски Оцка“-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.09-437/16  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.02.2021 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 ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ 
НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ООУ „ДОБРЕ 

ЈОВАНОСКИ“-ПРИЛЕП, ЗА 2021 ГОДИНА 
 
 
1. Одлуката за усвојување на Финансискиот план 
на ООУ „Добре Јованоски“-Прилеп, за 2021 
година, се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 

 
   Број 08-439/16  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 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 108 
став 1 алинеа 4 од Законот за основно 
образование (“Службен весник на РМ” бр. 
161/2019) 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 19.02.2021 година, 
донесе: 

                                                           
О Д Л У К А 

за усвојување на Финансискиот план на ООУ 
„Добре Јованоски“ Прилеп, за       2021 година 

 
член 1 

Се усвојува Финансискиот план на 
ООУ „Добре Јованоски“ Прилеп, за 2021 година. 

                   
член 2 

Одлуката да се достави до ООУ 
„Добре Јованоски“ 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.09-437/17  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

19.02.2021 година  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 ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ 

НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ООУ „БЛАЖЕ 
КОНЕСКИ“-ПРИЛЕП, ЗА 2021 ГОДИНА 

 
1. Одлуката за усвојување на Финансискиот план 
на ООУ „Блаже Конески“-Прилеп, за 2021 
година, се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 

 
   Број 08-439/17  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 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 108 став 1 алинеа 4 од Законот за основно 
образование (“Службен весник на РМ” бр. 
161/2019) 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 19.02.2021 година, 
донесе: 

 
О Д Л У К А 

за усвојување на Финансискиот план на ООУ 
„Блаже Конески“ Прилеп, за 2021 година 

 
 

член 1 
Се усвојува Финансискиот план на ООУ 

„Блаже Конески“ Прилеп, за 2021 година. 
член 2 

Одлуката да се достави до ООУ „Блаже 
Конески“ 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.09-437/18  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

19.02.2021 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 ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ 
НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ООУ „КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ“- ПРИЛЕП, ЗА 2021 ГОДИНА 
 
1. Одлуката за усвојување на Финансискиот план 
на ООУ „Климент Охридски“- Прилеп, за 2021 
година, се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
 
   Број 08-439/18  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 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 108 
став 1 алинеа 4 од Законот за основно 
образование (“Службен весник на РМ” бр. 
161/2019) 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 19.02.2021 година, 
донесе: 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Финансискиот план на ООУ 
„Климент Охридски“ Прилеп, за 2021 година 

 
 

член 1 
Се усвојува Финансискиот план на 

ООУ „Климент Охридски“ Прилеп, за 2021 
година.                    

член 2 
Одлуката да се достави до ООУ 

„Климент Охридски“ 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.09-437/19  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

19.02.2021 година  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 ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ 

НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СОУ „ОРДЕ 
ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП, ЗА 2021 ГОДИНА 

 
 
1. Одлуката за усвојување на Финансискиот план 
на СОУ „Орде Чопела“ Прилеп, за 2021 година, 
се објавува во “Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 
 

 
   Број 08-439/19  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 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 
РМ" бр. 5/2002), 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), а во врска со чле 89-а од Законот за 
средно образование (’’Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 
34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 
30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 
116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 
6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 
135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 и 
127/2016) Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на 19.02.2021 година,  
донесе: 
 

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

„Орде Чопела“ Прилеп, за 2021 година 
 

член 1 
           Се усвојува Финансискиот план на СОУ 
„Орде Чопела“ Прилеп, за 2021 година. 

член 2 
Одлуката да се достави до СОУ „Орде 

Чопела“ 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.09-437/20  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.02.2021 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 ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ 
НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СОУ „ЃОРЧЕ 

ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП, ЗА 2021 ГОДИНА 
 
1. Одлуката за усвојување на Финансискиот план 
на СОУ „Ѓорче Петров“ Прилеп, за 2021 година, 
се објавува во “Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 
 
   Број 08-439/20  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 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 
РМ" бр. 5/2002), 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), а во врска со чле 89-а од Законот за 
средно образование (’’Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 
34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 
30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 
116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 
6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 
135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 и 
127/2016) Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на 19.02.2021 година,  
донесе: 
 

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

„Ѓорче Петров“ Прилеп за 2021 година 
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  член 1 
           Се усвојува Финансискиот план на СОУ 
„Ѓорче Петров“, Прилеп за 2021 година. 

 член 2 
Одлуката да се достави до СОУ „Ѓорче 

Петров“, 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.09-437/21  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

19.02.2021 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 ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ 
НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СОУ ГИМНАЗИЈА 

„МИРЧЕ АЦЕВ“-ПРИЛЕП, ЗА 2021 ГОДИНА 
 
1. Одлуката за усвојување на Финансискиот план 
на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“-Прилеп, за 2021 
година, се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 

 
   Број 08-439/21  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 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 РМ" бр. 5/2002), 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), а во врска со чле 89-а од Законот за 
средно образование (’’Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 
34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 
30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 
116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 
6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 
135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 и 
127/2016) Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на 19.02.2021 година,  
донесе: 
 

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

Гимназија „Мирче Ацев“-Прилеп, за 2021 година 
 

  член 1 
           Се усвојува Финансискиот на СОУ 
Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп, за 2021 
година. 

 член 2 
Одлуката да се достави до СОУ 

Гимназија „Мирче Ацев“, 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.09-437/22  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.02.2021 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 ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ 

НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СОУ „РИСТЕ 
РИСТЕСКИ-РИЧКО“-ПРИЛЕП, ЗА 2021 ГОДИНА 

 
1. Одлуката за усвојување на Финансискиот план 
на СОУ „Ристе Ристески-Ричко“-Прилеп, за 2021 
година, се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 

 
   Број 08-439/22  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 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 РМ" бр. 5/2002), 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), а во врска со чле 89-а од 
Законот за средно образование (’’Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 
24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 
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35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 
33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 
51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 
30/2016 и 127/2016) Советот на Општина Прилеп 
на седницата, одржана на 19.02.2021 година,  
донесе: 
 
 

         О   Д   Л   У   К   А 
            за усвојување на Финансискиот план  на 
СОУ „Ристе Ристески  Ричко“ Прилеп, за 2021 

година 
 

член 1 
           Се усвојува Финансискиот план на СОУ 
„Ристе Ристески Ричко“, Прилеп, за 2021 година. 

член 2 
Одлуката да се достави до СОУ „Ристе 

Ристески Ричко“, 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.09-437/23  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.02.2021 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 ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ 

НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СОЕПТУ „КУЗМАН 
ЈОСИФОСКИ“-ПРИЛЕП, ЗА 2021 ГОДИНА 

 
 

1. Одлуката за усвојување на Финансискиот план 
на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски“-Прилеп, за 2021 
година, се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
 

 
   Број 08-439/23  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 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 РМ" бр. 5/2002), 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), а во врска со чле 89-а од 
Законот за средно образование (’’Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 
24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 
35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 
33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 
51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 
30/2016 и 127/2016) Советот на Општина Прилеп 
на седницата, одржана на 19.02.2021 година,  
донесе: 
 

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

„Кузман Јосифоски-Питу“ Прилеп, за 2021 
година 

 
 

  член 1 
           Се усвојува Финансискиот план на СОЕПТУ 
„Кузман Јосифоски-Питу“, Прилеп, за 2021 
година. 

 член 2 
Одлуката да се достави до СОЕПТУ 

„Кузман Јосифоски-Питу“, 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.09-437/24  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.02.2021 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 РЕШЕНИЕ ЗА 

РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА 
ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ВО 

УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА 
 ООУ  “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ПРИЛЕП 
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1. Решението за разрешување и именување на 
претставник на Општина Прилеп во Училишниот 
одбор на ООУ  “Климент Охридски” – Прилеп, се 
објавува во “Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 
 
   Број 08-439/24  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локална самоуправа на РМ 
(’’Службен весник на Република 
Македонија’’бр.5/2002) а в.в. со член 106 став 2 
од Законот за основното образование 
(’’Службен весник на Република Северна 
Македонија’’ бр. 161/2019 и 229/2020), Советот 
на Општина Прилеп на седницата одржана на 
19.02.2021 година, донесе: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за разрешување и именување на претставник на 
Општина Прилеп во 

 Училишниот одбор на ООУ  “Климент 
Охридски” - Прилеп 

 
       1.За претставник на Општина Прилеп во 
Училишниот одбор на ООУ “Климент Охридски”-
Прилеп,  се именува Валентина Спиркоска, 
дипломиран економист. 
       2. Мандатот на членот на Училишниот одбор 
трае 3 години. 
       3.Решението да се достави до именованиот, 
ООУ “Климент Охридски”-Прилеп, 
Градоначалникот и архивата на Општина 
Прилеп. 
       4. Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во “Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 
 

Број.09-437/25  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.02.2021 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 ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНА И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА  
НА  ОПШТИНА ПРИЛЕП  ЗА 2021 ГОДИНА 

 
 

1. Програмата за измена и дополнување на 
Програмата за финансирање на изработка на 
урбанистички планови на територијата  на  
Општина Прилеп  за 2021 година, се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 
   Број 08-439/25  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 
Врз основа на член 40, 93, 94, 95 и 96 од 

Законот за урбанистичко планирање (Службен  
весник на РСМ бр. 32/20), член 22, став 1, точка 
1 и член 36 од Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на РМ бр. 5/02) и член 26 од 
Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник 
на Општина Прилеп бр. 4/05 и 10/08), Советот 
на општина Прилеп на седницата одржана на 
ден 19.02.2021 година донесе: 

 
 

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

планови на територијата  на  Општина Прилеп  
за 2021 година 

 
1. Вовед 
Годишната програма за изработка на 
урбанистичките планови на Општина Прилеп за 
2021 година која што опфаќа изработка и 
донесување на урбанистички планови, 
урбанистичко-планска документација и 
урбанистичко-проектна документација, 
претставува основа за уредување и опремување 
на градежното земјиште. 
Планирањето исто така е и основа за создавање 
на единствена реална функционална целина 
преку кое ќе се овозможи отворање на нови 
локации за : 
 

 А-Домување во станбени куќи и 
станбени згради 

 Б-Комерцијални и деловни намени 

 В-Јавни институции 

 Г-Производство, дистрибуција и 
сервиси 

 Д-Зеленило и рекреација 
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 Е-Инфраструктура 
 

Планирањето се овозможува преку: 
 

 Изработка на нов ГУП или измена и дополнување на постоечкиот 

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

 Урбанистички планови за село 

 Урбанистички планови вон населено место 

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

 
II. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 
После точката 19 се додаваат пет (5) нови точки и тоа: 

 
IV. УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА И ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ: 
После точка 10 се додаваат  девет (9) нови точки и тоа: 

11 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СТОЛБАН 
ТРАФОСТАНИЦА бстс 10.5(21)/0,4Кв, КО Ново Лагово, Општина Прилеп 

Финансирано 
од правни и 

физички лица 

12 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА НОВ СРЕДНОНАПОНСКИ КАБЕЛСКИ ВОД ЛАРИН 
МРАМОР ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОДОБРЕНАТА ЕДНОВРЕМЕНА МОЌНОСТ НА 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНАТА МРЕЖА,  

Финансирано 
од правни и 

физички лица 

13 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ОБЕБЕДУВАЊЕ НА НАПОЈУВАЊЕ НА ИНДУСТРИСКИ 
ОБЈЕКТ ЦАННАЛИФЕ ДОО 

Финансирано 
од правни и 

20 ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 7, БЛОК 7,6-ДЕЛ, ПЛАНСКИ ОПФАТ 2 
Финансирано 
од правни и 

физички лица 

21 ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 3, БЛОК 3.5-ДЕЛ, ПЛАНСКИ ОПФАТ 1 
Финансирано 
од правни и 

физички лица 

22 ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 8, БЛОК 8.2-ДЕЛ, ПЛАНСКИ ОПФАТ 1 
Финансирано 
од правни и 

физички лица 

23 ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 8, БЛОК 8,6-ДЕЛ, ПЛАНСКИ ОПФАТ 1 
Финансирано 
од правни и 

физички лица 

24 ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 12, БЛОК 12.1-ДЕЛ, ПЛАНСКИ ОПФАТ 1 
Финансирано 
од правни и 

физички лица 
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физички лица 

14 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО КОМПЛЕКС НА ГРАДБИ СО НАМЕНА Г2.4 – ТЕКСТИЛНА 
ИНДУСТРИЈА НА КП70/1 И КП233/8, КО НОВО ЛАГОВО ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Финансирано 
од правни и 

физички лица 

15 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВО ПЛАНСКИ ОПФАТ ЗА ДЕТАЛНО ПЛАНИРАЊЕ 5.4.5 ОД 
РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН НА ГУП ЗА ГРАД ПРИЛЕП, ЧЕТВРТ 5, БЛОК 5.4 НА КП19490/1, 
КП19492/2 И ДЕЛ ОД КП24166/3 КО ПРИЛЕП ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Финансирано 
од правни и 

физички лица 

16 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВО ПЛАНСКИ ОПФАТ ЗА ДЕТАЛНО ПЛАНИРАЊЕ 4.2.9 ОД 
РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН НА ГУП ЗА ГРАД ПРИЛЕП, ЧЕТВРТ 4, БЛОК 4.2 НА КП6062/1, 
КП6054/5 И ДЕЛ ОД КП21160/1 КО ВАРОШ, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Финансирано 
од правни и 

физички лица 

17 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВО ПЛАНСКИ ОПФАТ ЗА ДЕТАЛНО ПЛАНИРАЊЕ 10.5.2 ОД 
РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН НА ГУП ЗА ГРАД ПРИЛЕП, ЧЕТВРТ 10, БЛОК 10.5 ЗА КП4817, 
КП39/2, КП39/4, КП1279, КП4814, КП4815, КП4813, КП4812, КП4809, КП4811, И 
КП4810, КО БЕРОВЦИ, КО НОВО ЛАГОВО И КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Финансирано 
од правни и 

физички лица 

18 
УРБАНАИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВО ПЛАНСКИ ОПФАТ ЗА ДЕТАЛНО ПЛАНИРАЊЕ 10.11.1 
ОД РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН НА ГУП ЗА ГРАД ПРИЛЕП, ЧЕТВРТ 10, БЛОК 10.11 КО 
ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Финансирано 
од правни и 

физички лица 

19 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВО ПЛАНСКИ ОПФАТ ЗА ДЕТАЛНО ПЛАНИРАЊЕ 10.4.5 ОД 
РГУЛАЦИСКИ ПЛАН ЗА ГУП ЗА ГРАД ПРИЛЕП, ЧЕТВРТ 10, БЛОК 10.4 НА /2, 
КП4235/1, КП 4233, КП4232, И ДЕЛ ОД КП4867/1 КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Финансирано 
од правни и 

физички лица 

 
После точка V се додава нова точка VI која ќе гласи: 
 
VI.Измени и дополнување на ГУП за град Прилеп 

 
3. Финансирање  

За финансирање на Урбанистичките 
планови за село, наведени во Програмата за 
финансирање на изработка на урбанистички 
планови на територијата  на  Општина Прилеп  
за 2021 година, се обезбедени средства од 
Програмата за финансиска поддршка на 
руралниот развој преку Агенцијата за 
финансиска поддршка на земјоделството и 
руралниот развој , во согласност со законот, за 
Урбанистички план за село Канатларци се 
обезбедени средства од Владата на РСМ, како и 
за ДУП за Четврт 6, блок 6.3 и четврт 11, блок 
11.4, се обезбдени средства од Влада на РСМ. 

 
За финансирање на останатите 

урбанистичките планови од програмата ќе се 
обезбедат средства од Буџетот на Општина 
Прилеп за 2021 година и од страна на 
заинтересирани правни и физички лица чиишто 
програмски барања и подрачја на интерес се 
прифатливи за општината. 

 
4. Завршни одредби 

Во текот на годината во зависност од 
потребите , програмата може да претрпи 
измени и дополнувања. 

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

   Оваа програма влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
,,Службен гласник на Општина Прилеп,, 

 
 

Број.09-437/26  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.02.2021 година  на Совет на Општина Прилеп 

П р и л е п  Еленче Ташковска 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Измени и дополнување на ГУП на град Прилеп, плански период 2013-2023 (во 
делот од текстуалниот дел точка 3.1.9.1 од планската документација) 

Финансирано 
од 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 ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ВО 
ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА 
 
 

1. Програмата за работа во областа на 
располагањето со градежно земјиште 
сопственост на Република Северна Македонија 
на подрачјето на Општина Прилеп за 2021 
година, се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
 

 
   Број 08-439/26  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 

Врз основа на член 99 од Законот за 

градежно земјиште (Сл.весник на РМ број 

15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 , 

190/16  и 275/19), Советот на Општина Прилеп 

на седница одржана на ден 19.02.2021 година 

донесе 

 ПРОГРАМА 

ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО 

СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  СОПСТВЕНОСТ НА    

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 

ГОДИНА 

Општ дел 

 Согласно со законот за градежно 

земјиште (Сл.весник на РМ број 15/15, 98/15, 

193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16  и 275/19 

), градежното земјиште е добро од општ 

интерес за Републиката и ужива посебна 

заштита на начин и под услови утврдени со 

Законот за градежно земјиште.  

Работите за располагање со 

градежното земјиште сопственост на Република  

Северна Македонија согласно со законот за 

градежно земјиште, Општина Прилеп ги врши 

согласно изготвена и донесена Програма за 

работа во областа на располагање со 

градежното земјиште сопственост на Република 

Северна Македонија. 

Градежно земјиште е земјште кое е 

планирано со урбанистички план, урбанистичка 

планска документација или проект за 

инфраструктура. 

              Градежното земјиште во смисла на овој 

закон е  изградено и неизградено, планирано со 

актите предвидени со Законот за урбанистичко 

планирање. 

Изградено градежно земјиште е земјиште на 

кое е изграден објект од траен карактер кој е 

запишан во јавните книги за запишување на 

правата на недвижностите и земјиштето што 

служи за редовна употреба на објектот 

опфатено со границите на градежната парцела.  

 Градежна парцела е дел од градежно 

земјиште чиишто граници се утврдени со 

урбанистички план, урбанистичко планска 

документација или проект за инфраструктура 

предвидени со Законот за просторно и 

урбанистичко планирање. Градежната парцела 

може да се состои од една или повеќе 

катастарски парцели или делови на катастарски 

парцели.  

Уредено градежно земјиште е 

земјиште на кое се изградени објекти на 

комунална инфраструктура, заради 

обезбедување на непречен пристап до 

градежната парцела на јавен пат, објекти на 

водоводна, фекална и атмосферска 

канализација и друга инсталација, со 

приклучоци до градежната парцела. 

Објект од траен карактер е објект кој е 

запишан во јавните книги за запишување на 

правата на недвижностите. 

Времен објект е монтажно - 

демонтажен или типски објект кој се поставува 
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на градежно неизградено земјиште заради 

привремена употреба на просторот до 

реализацијата на урбанистичкиот план за 

градежното земјиште на кое е поставен 

времениот објект.  

 Инфраструктурен објект е објект од 

областа на сообраќајот (копнен, воден и 

воздушен сообраќај) подземна или надземна 

инсталации (вод) и електронски комуникациски 

мрежи и средства со сите нивни придружни 

инсталации предвидени со проект за 

инфраструктура.  

                   Право на градежното земјиште 

сопственост на Република Северна  

Македонија 

Сопственоста на градежното земјиште 

создава права и обврски и служи за доброто на 

сопственикот и на заедницата.  

Сопственоста на градежното земјиште 

ја опфаќа неговата површина и се она што со 

него е трајно поврзано, а се наоѓа на  

површината или под неа, ако со законот за 

градежно земјиште или друг закон поинаку не е 

определено. 

Градежното земјиште во сопственост 

на Република Северна Македонија, Општината 

може да го отуѓи, да го даде под долготраен 

закуп, под краткотраен закуп, да го разменува, 

да основа право на стварна службеност, да 

спроведе постапка за концесија и јавно 

приватно партнерство по претходна согласност 

на Владата на Република Северна Македонија и 

на него да се востановат други стварни права, 

како и да спроведува постапки за стекнување 

на право на сопственост пренесено од 

поранешен сопственик на начин и под услови 

утврдени со Законот за градежно земјиште. 

                         Начин и постапка за управување 

со градежното земјиште 

Градежното земјиште сопственост на 

Република Северна Македонија може да се 

отуѓи и да се дава под долготраен закуп и 

краткотраен закуп со јавно наддавање и со 

непосредна спогодба доколку со урбанистички 

план или урбанистичко планска документација 

на градежната парцела не се предвидува 

изградба на градби од јавен интерес утврден со 

закон. 

На градежното земјиште сопственост 

на Република Северна Македонија може да се 

заснова право на стварна службеност со 

непосредна спогодба во согласност со законот 

за градежно земјиште и законот за сопственост 

и други стварни права. 

Градежното земјиште сопственост на 

Република Северна Македонија на кое е 

предвидено изградба на објекти од јавен 

интерес од локално значење утврдени со закон 

може да се разменува со градежно земјиште во 

сопственост на физички и правни лица. 

Потребата за размена на земјиштето за 

изградба на објекти од јавен интерес од 

локално значење утврдени со закон го утврдува 

советот на општината. Барањето за согласност 

до Владата на Република Северна Македонија 

се доставува заедно со одлуката од советот, 

предлог на спогодбата за размена и добиено 

позитивно мислење од Државното 

правобранителство. 

Градежното земјиште сопственост на 

Република Северна Македонија наменето за 

изградба на инфраструктурни градби утврдени 

со законот за градење се дава под долготраен 

закуп, се заснова право на службеност или се 

дава право на трајно користење на истото врз 

основа на проект за инфраструктура. 

На градежното земјиште во заштитен 

појас на патиштата можат да се поставуваат 

подземни инфраструктурни градби со 

засновање на право на стварна службеност 

согласно со законот за градежно земјиште врз 

основа на проект за инфраструктура и на истото 

може да се постават и други подземни 

инфраструктурни објекти. 

Врз основа на правото на трајно 

користење на градежното земјиште сопственост 

на Република Северна Македонија, Општината 

може да спроведе постапка за концесија или 

јавно приватно партнерство по претходна 
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согласност на Владата на Република Северна 

Македонија. 

На градежното изградено земјиште 

може да се постави урбана опрема под услови 

и начин утврдени со законот за градење и 

законот за локална самоуправа. 

                              Комисија за спроведување 

постапка за јавно наддавање 

Постапката за јавно наддавање ја 

спроведува комисијата за спроведување на 

постапки за јавно наддавање формирана од 

Градоначалникот на Општина Прилеп. 

Предмет на оттуѓување и давање под 

долготраен и краткотраен закуп на градежно 

земјиште со непосредна спогодба 

Предмет на оттуѓување на 

градежно земјиште со непосредна спогодба е 

градежно земјиште за: 

- Оформување на градежна парцела 

предвидена со урбанистички план или 

урбанистичко планска документација. 

- На сопствениците на објекти или 

посебни делови од објекти запишани во јавната 

книга на недвижности кои не поседуваат акт за 

доделување на правото на користење на 

градежното земјиште. 

- На сопствениците на објекти или 

посебни делови од објекти запишани во јавната 

книга на недвижности на градежно земјиште на 

кое имаат засновано долготраен закуп. 

- На сопствениците на објекти или 

посебни делови од објекти за кое е донесено 

решение за утврдување на правен статус 

согласно со законот за постапување со 

бесправно изградени објекти или законот за 

заклучување на стечајни постапки отворени 

согласно со законот за присилно порамнување, 

стечај и ликвидација и законот за стечај врз 

основа на кое се запишани во јавната книга на 

недвижности. 

Со непосредна спогодба градежното 

земјиште сопственост на Република Северна  

Македонија може да се даде под долготраен 

закуп за изградба на објекти од јавен интерес 

утврден со закон по претходна одлука на Влада 

на Република Сееверна Македонија. 

Градежното земјиште сопственост на 

Република Северна Македонија може да се 

даде под краткотраен закуп за изградба со 

непосредна спогодба заради организирање на 

градилиште врз основа на проект за 

подготвителни работи согласно со законот за 

градење. 

                                                                  Стварна 

службеност 

Засновање на право на стварна 

службеност на градежно земјиште сопственост 

на Република Северна Македонија се врши по 

поднесено барање од лицето кое е носител на 

правото на градење на објект од јавен интерес 

утврден со закон. 

                 Посебен случај на стакнување на 

право на сопственост на градежно земјиште 

На лицето кое користи градежно 

земјиште пренесено од поранешен сопственик 

како и на неговите наследници му се признава 

правото на сопственост ако истото го користи 

врз основа на договор за купопродажба склучен 

со поранешен сопственик, повеќе од 20 години 

од денот на склучување на договорот. 

                  Предмет на оттуѓување на 

градежно земјиште со јавно наддавање

   

 Со оваа Програма се предвидува 

оттуѓување на градежно земјиште во 

сопственост на Република Северна Македонија 

да бидат градежни парцели кои се наоѓаат во 

опфатот на следните детални урбанистички 

планови: 

1. ДУП за УЕ 13, УБ 13.01, плански опфат 

„А„ Прилеп, донесен со одлука бр. 07-

466/7 од 22.02.2012год. 

2. ДУП за четврт 7 блок 7.1 со одлука 

бр.09-4376/11 од 26.12.2019 год. 
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3.        ДУП за УАЕ бр.11, УБ 11/2-дел 

плански опфат “A”Прилеп, донесен со 

одлука бр.07-2266/4 од 24.08.2009 год 

 

                                             Основи за изработка 

на Програматa 

- Законски основ 

Закон за градежно земјиште (Сл.весник 

на РМ број 15/15, 98/15, 193/15, 

226/15, 31/16, 142/16, 190/16  и 275/19 

); 

Статут на Општина Прилеп, член 14 од  

Службен Гласник бр. 6/2003 , 4/2005 ,  

10/2008 и                  9/2019; 

- Основни плански документи: 

1. ДУП за УЕ 13, УБ 13.01, плански опфат 

„А„ Прилеп, донесен со одлука бр. 07-

466/7 од 22.02.2012год. 

2. ДУП за четврт 7 блок 7.1 со одлука 

бр.09-4376/11 од 26.12.2019 год. 

3.          ДУП за УАЕ бр.11, УБ 11/2-дел 

плански опфат “A”Прилеп, донесен со 

одлука бр.07-2266/4 од 24.08.2009 год                                                                

Цели 

на 

Програмата 

Цел на програмата е овозможување на 

услови за социо-економски развој на 

општината, преку обезбедување просторни 

услови за развој. 

Заинтересираните правни и физички 

лица, преку реализација на донесените 

урбанистички планови може да ги остварат 

своите права врз градежното земјиште, 

согласно со законот за градежно земјиште и 

оваа програма со што ќе придонесат за развојот 

на општината на начин што ќе обезбедат 

вработување на невработени лица, а со тоа и 

обезбедување на подобри услови за живеење 

од една страна и давање на можност за 

користење на расположивите ресурси. 

                                              Динамика на 

реализација на Програмата 

Програмата за 2021г. се планира да се 

реализира во два дела.  Првиот дел би го 

опфатил првата половина од 2021г., во кој 

период  би се ставиле за отуѓување по пат на 

јавно наддавање  парцелите за кои е 

комплетирана документацијата за пуштање на 

Објавата, а вториот дел останатите парцели за 

кои ќе се комплетира документацијата 

постепено, и кои што ќе можат да се  

комплетираат после донесувањето на 

плановите кои се во тек на донесување. 

Програмата ќе се дополнува и по усвојувањето 

на други урбанистички планови и урбанистичко-

плански документации, кои се во постапка на 

донесување 

         Проценка на финансиските 

приливи по основ на реализација на 

Програмата 

Висината на цената на градежното 

земјиште сопственост на Република Северна 

Македонија и висината на посебните трошоци 

за спроведување на постапките за оттуѓување, 

давање под закуп и засновање на право на 

стварна службеностсе пропишани со Уредба за 

висината на цената на градежното земјиште 

сопственост на Република Македонија и 

висината на посебните трошоци за 

спроведување на постапките за отуѓување, 

давање под закуп и за засновањето на право на 

стварна службеност (Службен весник на РМ 

број 163/16, 190/17 и 201/18). 

Размената се врши врз основа на 

пазарна цена на градежното земјиште во 

зависност од зоната, местоположбата и 

степенот на уреденоста на градежното 

земјиште кое се разменува, согласно со 

методологијата за проценка на недвижен имот. 

Финансискиот прилив по основ на 

располагање со градежно земјиште по пат на 

непосредна спогодба не може да се предвиди, 

бидејќи истиот е условен од тоа колку ќе има 

интерес од правни и физички лица да го 

остварат тоа право. 
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Се очекува прилив на средства од постапки на 

оттуѓување на градежно земјиште со јавно 

наддавање: 

- од продажба на парцели за колективно  

домување (А2) 

-             од продажба на парцели за 

индивидуално домување (А1) 

 и други слободни парцели, согласно 

наменските зони ( и компатибилноста на 

истите), во донесените важечки урбанистички 

планови и урбанистичко плански 

документации. 

                Проценка на финансиските средства 

потребни за реализација на Програмата 

Финансиските средства потребни за 

реализација на програматa се состојат од 

проценети средства потребни за огласување на 

градежните локации, што ќе бидат предмет на 

отуѓување, односно давање под закуп на 

градежното земјиште, без нивно рекламирање 

кои што ќе изнесуваат 250.000,00ден. 

     Преодни и завршни одредби 

- Програмата ја усвојува Советот на 

Oпштината. 

- Програмата може да се изменува и 

дополнува на начин и постапка, иста по која и 

се донесува. 

- За спроведувањето на оваа Програма 

надлежен е Градоначалникот на Општина 

Прилеп. 

- Програмата влегува во сила со денот на 

објавувањето во Службениот гласник на 

Oпштината. 
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ДУП за четврт 7 блок 7.1 со одлука бр.09-4376/11 од 26.12.2019 год 

7.1.93  202 

А1-

домување 

во 

станбени 

куќи  

Б1-мали и 

комерцијални 

деловни 

намени 

24149/1 и 

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

7.1.94 235 

А1-

домување 

во 

станбени 

куќи  

Б1-мали и 

комерцијални 

деловни 

намени 

24149/1 и 

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

7.1.95 230 

А1-

домување 

во 

станбени 

куќи  

Б1-мали и 

комерцијални 

деловни 

намени 

24149/1 и 

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

7.1.96 207 

А1-

домување 

во 

станбени 

куќи  

Б1-мали и 

комерцијални 

деловни 

намени 

24149/1 и 

24091/1 
129 516 62.24% 2.49 10.2 П+2+Пк 732,7 151.668.9 

ДУП за УЕ 13, УБ 13.01, плански опфат „А„ Прилеп, донесен со одлука бр. 07-466/7 од 22.02.2012год. 

    1 2449 

А2-

домување 

во 

станбени 

згради 

Б1-мали и 

комерцијални 

деловни 

намени 

А4-времено 

сместување 

В3-култура 

В4-државни 

институции 

15401/2  1248 13728 50.96% 5.61 30.0 П+9+Пк 1380,00     3.379.620,00 

ДУП за УАЕ бр.11, УБ 11/2-дел плански опфат “A”Прилеп, донесен со одлука бр.07-2266/4 од 24.08.2009 год 

1.35 230 

А1 

Домување 

во 

станбени 

куќи 

/ 9548/4 94 282 40.86% 1,22 9,5 П+2 61,00 14.030,00 

1.36 350 

А1 

Домување 

во 

станбени 

куќи 

/ 9548/1 110 330 31,43% 0,94 9,5 П+2 61,00 21.350,00 
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Број.09-437/27  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.02.2021 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 ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО 

КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА 
БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.3814 КО 
ПРИЛЕП И КП БР.3221/2 КО ПРИЛЕП, НА 

БАРАЊЕ ОД  БОРИС ДИМКАР 
 
 

1. Одлука за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект на КП бр.3814 КО Прилеп 
и КП бр.3221/2 КО Прилеп, на барање од  Борис 
Димкар, се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
 

 
   Број 08-439/27  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 
 
 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 
став 1, член 13 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и 
член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација ("Службен 
весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 
став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) 
и член 26 став 1 точка 46 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 19.02.2021 година, донесе:  
 

О Д Л У К А 
за утврдување исполнети услови за донесување 
на урбанистичко планска документација со која 
ќе се изврши проширување на планскиот опфат 

и вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.3814 КО Прилеп и КП бр.3221/2 КО Прилеп, 

на барање од  Борис Димкар 
 
 

член 1 
             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.3814 КО Прилеп и КП бр.3221/2 КО Прилеп. 

член 2 
  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 
од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 
на Општина Прилеп’’. 
 

Број.09-437/28  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.02.2021 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 ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО 

КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА 
БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.2955 КО 

ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД  ЖАРКО КИМОСКИ 
 
 

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект на КП бр.2955 КО Варош, 
на барање од  Жарко Кимоски, се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 
  Број 08-439/28  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 



Службен гласник на Општина Прилеп број 2 од 19.02.2021 

42 
 

 
Врз основа на член 10 став 4, член 11 

став 1, член 13 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и 
член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација ("Службен 
весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 
став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) 
и член 26 став 1 точка 46 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 19.02.2021 година, донесе:  

О Д Л У К А 
за утврдување исполнети услови за донесување 
на урбанистичко планска документација со која 
ќе се изврши проширување на планскиот опфат 

и вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.2955 КО Варош, на барање од  Жарко 

Кимоски 
 

член 1 
             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.2955 КО Варош. 

член 2 
  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 
од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 
на Општина Прилеп’’. 
 

Број.09-437/29  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.02.2021 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 ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО 
КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА 
БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.3835 КО 

ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД  ИЛИЈА КОНЕСКИ 

 
 

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект на КП бр.3835 КО Варош, 
на барање од  Илија Конески, се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 

 
   Број 08-439/29  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 
 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 
став 1, член 13 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и 
член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација ("Службен 
весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 
став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) 
и член 26 став 1 точка 46 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 19.02.2021 година, донесе:  

О Д Л У К А 
за утврдување исполнети услови за донесување 
на урбанистичко планска документација со која 
ќе се изврши проширување на планскиот опфат 

и вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.3835 КО Варош, на барање од  Илија Конески 

 
член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.3835 КО Варош. 

член 2 
  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 
од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 
на Општина Прилеп’’. 
          

Број.09-437/30  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.02.2021 година  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 ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО 

КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА 

БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.889 КО ВАРОШ, 
НА БАРАЊЕ ОД  МЕНДЕ АНДОНОСКИ 

 
 

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект на КП бр.889 КО Варош, 
на барање од  Менде Андоноски, се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 

 
   Број 08-439/30  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
Врз основа на член 10 став 4, член 11 

став 1, член 13 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и 
член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација ("Службен 
весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 
став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) 
и член 26 став 1 точка 46 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 19.02.2021 година, донесе:  
 

О Д Л У К А 
за утврдување исполнети услови за донесување 
на урбанистичко планска документација со која 
ќе се изврши проширување на планскиот опфат 

и вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.889 КО Варош, на барање од  Менде 

Андоноски 
 
 

член 1 
             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.889 

КО Варош. 

член 2 
  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 
од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 
на Општина Прилеп’’. 
 

Број.09-437/31  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.02.2021 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 ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО 

КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА 
БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.3654 КО 

ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД  САШО ИВАНОСКИ 
 
 

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект на КП бр.3654 КО Варош, 
на барање од  Сашо Иваноски, се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 

 
   Број 08-439/31  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
Врз основа на член 10 став 4, член 11 

став 1, член 13 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и 
член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација ("Службен 
весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 
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став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) 
и член 26 став 1 точка 46 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 19.02.2021 година, донесе:  
 

О Д Л У К А 
за утврдување исполнети услови за донесување 
на урбанистичко планска документација со која 
ќе се изврши проширување на планскиот опфат 

и вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.3654 КО Варош, на барање од  Сашо 

Иваноски 
 
 

член 1 
             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.3654 КО Варош.член 2 

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

Број.09-437/32  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.02.2021 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 ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО 

КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА 

БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.194 КО ДРЕН, 
НА БАРАЊЕ ОД  ИВАН НАУМЧЕСКИ 

 
 

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

на бесправниот објект на КП бр.194 КО Дрен, на 
барање од  Иван Наумчески, се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 

 
   Број 08-439/32  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 
 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 
став 1, член 13 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и 
член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација ("Службен 
весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 
став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) 
и член 26 став 1 точка 46 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 19.02.2021 година, донесе:  
 

О Д Л У К А 
за утврдување исполнети услови за донесување 
на урбанистичко планска документација со која 
ќе се изврши проширување на планскиот опфат 

и вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.194 КО Дрен, на барање од  Иван Наумчески 

 
член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.194 

КО Дрен. 

член 2 
  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 
од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 
на Општина Прилеп’’. 
 

Број.09-437/33  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.02.2021 година  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 ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО 

КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА 

БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.582/1 КО 
ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД  ЗОРАН НАУМОСКИ 

 
 

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект на КП бр.582/1 КО 
Прилеп, на барање од  Зоран Наумоски, се 
објавува во “Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 
 

 
   Број 08-439/33  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.02.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 
став 1, член 13 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти ("Службен весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и 
член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација ("Службен 
весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 
став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) 
и член 26 став 1 точка 46 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 19.02.2021 година, донесе:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

О Д Л У К А 
за утврдување исполнети услови за донесување 
на урбанистичко планска документација со која 
ќе се изврши проширување на планскиот опфат 

и вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.582/1 КО Прилеп, на барање од  Зоран 

Наумоски 
 

член 1 
             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.582/1 КО Прилеп. 

член 2 
  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 
од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 
на Општина Прилеп’’. 
 
 

Број.09-437/34  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.02.2021 година  на Совет на Општина Прилеп 

П р и л е п  Еленче Ташковска 
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