
 
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 КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 
ЗА ПРВ КВАРТАЛ ОД 2021 ГОДИНА 

 
 

1. Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за прв кваратал од 2021 

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

 
 
 

 
   Број 08-1052/1  ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.04.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Службен гласник на Општина 
Прилеп – Излегува по потреба 

23 Април 
 2021 година 

Службен гласник број 4 
Овој примерок чини 50 ден. 

Годишна претплата 2.000 ден. 

Жиро с-ка при Комерцијална 
банка – Филијала Прилеп 

300020000208779 
ЕДБ 4021996117695 

Адреса: „Прилепски бранители “ бр.1, тел.416-454, www.prilep.gov.mk, 
 емаил:prilep@prilep.gov.mk 
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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 ОДУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
СРЕДСТВА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И 

ФОНДАЦИИ, КАКО И СПОТСКИ КЛУБОВИ ВО 
ОБЛАСТИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТ НА ОПШТИНАТА, ПО 

ЈАВНИОТ ПОВИК БР.01/2021 СОГЛАСНО 
ЗАПИСНИКОТ ОД КОМИСИЈАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

И БУЏЕТ 
 
 
 
1.Одлуката за доделување на средства на 
Здруженија на граѓани и фондации, како и спортски 
клубови во областите од надлежност на општината, 
по Јавниот Повик бр. 01/2021 согласно Записникот 
од Комисијата за финансирање и буџет, се објавува 
во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 
 
   Број 08-1052/2  ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.04.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 

   Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 
на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 45 од 
Статутот на Општина Прилеп ( “Службен гласник на 
Општина Прилеп” 6/2003), Советот на Општина 
Прилеп на седницата одржана на 23.04.2021 година, 
донесе:  

 
                          О Д Л У К А 

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

областите од надлежност на општината, по Јавниот 
Повик бр. 01/2021 согласно Записникот од 

Комисијата за финансирање и буџет 
 
 

Член 1 
           Со оваа Одлука Советот на Општина Прилеп 
доделува средства на  Здруженија на граѓани и 
фондации, како и спортски клубови во областите од 
надлежност на општината, по Јавниот Повик бр. 
01/2021 согласно Записникот од Комисијата за 
финансирање и буџет, бр.09-950/1 од 16.04.2021 
година. 

 

 
 

Член 2 
 Средствата од член 1 на оваа Одлука се 
обезбедуваат од потпрограма LOO-Спорт и 
рекреација на ставка 463-Трансфери до невладини 
организации, потставка 463120-Трансфери до 
спортски клубови, и од потпрограма А00-Совет на 
Општина Прилеп, ставка 463-Трансфери до 
невладини организации, потставка 463110-
трансфери до здрженија на граѓани и фондации, 
предвидени во Буџетот на Општина Прилеп за 2021 
година.  
 
 

Член 3  
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
 

 
   Број.09-1050/3                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.04.2021 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 
ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА 

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

движна ствар на ЈКП „Комуналец“- Прилеп, се 

објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08-1052/3  ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.04.2021 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 ("Службен весник 
на РМ" број 5/02) и член 26 став 1 точка 33 од 
Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на 
Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а 
во врска со член 44 од Закон за користење и 
располагање со стварите во државна сопственост и 
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со стварите во општинска сопственост (Сл. Весник 
на Р.М. бр.78/2015 година), Советот на Општина 
Прилеп на седницата одржана на ден 23.04.2021 
година донесе: 
 

     О Д Л У К А  
за давање на трајно користење на движна ствар на 

ЈКП „Комуналец“- Прилеп 
 

член 1 
Со оваа одлука, Општина Прилеп на ЈКП 

„Комуналец“- Прилеп му дава на трајно користење 
движна ствар без надомест Комунално специјално 
возило за транспорт на отпден материјал 7м3 со 
број на шасија ZCFA51CD102711004  и број на 
мотор 1821209. Оваа опрема е набавена врз основа 
на Договор за примопредавање во сопственост на 
ствари –Специјално возило за транспорт на отпаден 
материјал 7м3 склучен помеѓу Центар за развој на 
Пелагонискиот  плански регион и Општина Прилеп 
број  03-598/2 од 15.03.2021 година. 
 

член 2 
Градоначалникот на Општина Прилеп 

склучува договор со директорот на ЈКП ,,Комуналец 
’’ - Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските 
за стварите опшани од член 1 на оваа одлука кои се 
даваат на трајно користење. 
 

член 3 
Одлуката да се доставо до Градоначаник, 

архивата на Општина Прилеп и ЈКП „Комуналец“ -
Прилеп. 

 
член 4 

Оваa Одлука влегува во осмиот ден од 
денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
 
 
   Број.09-1050/4                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.04.2021 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 
ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ОБЈЕКТИ НА СОУ „ЃОРЧЕ 

ПЕТРОВ“-ПРИЛЕП 
 

1.Одлуката за давање на трајно користење објекти 

на СОУ „Ѓорче Петров“-Прилеп, се објавува во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
   Број 08-1052/4  ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.04.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и 

член 62 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ” бр.5/2002), врз основа на 
член 26 став 1 точка 33 и член 60 од Статутот на 
Oпштина Прилеп („ Службен гласник на Општина 
Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11 /2008) и член 22 од 
Законот за користење и располагање со стварите во 
државна сопственост и со стварите во општинска 
сопственост (,,Сл. Весник на РМ’’ бр.78/2015 
година) Советот на Општина Прилеп на седницата 
одржана на ден 23.04.2021  година, донесе: 

 
 

О Д Л У К А 
за давање на трајно користење објекти на СОУ 

„Ѓорче Петров„-Прилеп  
 
 

Член 1 
 Со оваа одлука на СОУ „Ѓорче Петров„-
Прилеп му се даваат на трајно користење ЛИСТ В: 
-КП.бр.15629 дел 1,  адреса Октомвриска -2ж, број 
на зграда 1, намена на зграда В1-2, влез 1, кат К1, 
намена на посебен дел ДП, со внатрешна површина 
517 м2;  
-КП.бр.15629 дел 1,  адреса Октомвриска -2ж, број 
на зграда 1, намена на зграда В1-2, влез 1, кат К1, 
намена на посебен дел ПП, со внатрешна површина 
18 м2;  
-КП.бр.15629 дел 1,  адреса Октомвриска -2ж, број 
на зграда 1, намена на зграда В1-2, влез 1, кат К1, 
намена на посебен дел ХС, со внатрешна површина 
37 м2;  
-КП.бр.15629 дел 1,  адреса Октомвриска -2ж, број 
на зграда 1, намена на зграда В1-2, влез 1, кат К2, 
намена на посебен дел ХС, со внатрешна површина 
37 м2;  
-КП.бр.15629 дел 1,  адреса Октомвриска -2ж, број 
на зграда 1, намена на зграда В1-2, влез 1, кат К2, 
намена на посебен дел ДП, со внатрешна површина 
543 м2;  
-КП.бр.15629 дел 1,  адреса Октомвриска -2ж, број 
на зграда 1, намена на зграда В1-2, влез 1, кат ПР, 
намена на посебен дел ХС, со внатрешна површина 
37 м2;  
-КП.бр.15629 дел 1,  адреса Октомвриска -2ж, број 
на зграда 1, намена на зграда В1-2, влез 1, кат ПР, 
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намена на посебен дел ДП, со внатрешна површина 
530 м2;  
-КП.бр.15629 дел 1,  адреса Октомвриска -2ж, број 
на зграда 1, намена на зграда В1-2, влез 2, кат ПР, 
намена на посебен дел ПП, со внатрешна површина 
10 м2;  
-КП.бр.15629 дел 1,  адреса Октомвриска -2ж, број 
на зграда 1, намена на зграда В1-2, влез 2, кат ПР, 
намена на посебен дел ДП, со внатрешна површина 
310 м2;  
-КП.бр.15629 дел 1,  адреса Октомвриска -2ж, број 
на зграда 2, намена на зграда Б1-17, влез 1, кат ПР, 
намена на посебен дел ДП, со внатрешна површина 
102 м2;  
-КП.бр.15629 дел 1,  адреса Октомвриска -2ж, број 
на зграда 3, намена на зграда Б1-17, влез 1, кат ПР, 
намена на посебен дел ДП, со внатрешна површина 
769 м2;  
-КП.бр.15629 дел 1,  адреса Октомвриска -2ж, број 
на зграда 3, намена на зграда Б1-17, влез 2, кат ПР, 
намена на посебен дел ДП, со внатрешна површина 
186 м2;  
-КП.бр.15629 дел 1,  адреса Октомвриска -2ж, број 
на зграда 3, намена на зграда Б1-17, влез 2, кат ПР, 
намена на посебен дел ПП, со внатрешна површина 
3 м2;  
-КП.бр.15629 дел 1,  адреса Октомвриска -2ж, број 
на зграда 4, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат ПР, 
намена на посебен дел ДП, со внатрешна површина 
24 м2;  
-КП.бр.15629 дел 1,  адреса Октомвриска -2ж, број 
на зграда 5, намена на зграда Д3-1, влез 1, кат ПР, 
намена на посебен дел ПП, со внатрешна површина 
6 м2;  
-КП.бр.15629 дел 1,  адреса Октомвриска -2ж, број 
на зграда 5, намена на зграда Д3-1, влез 1, кат ПР, 
намена на посебен дел ДП, со внатрешна површина 
619 м2;  
-КП.бр.15629 дел 1,  адреса Октомвриска -2ж, број 
на зграда 6, намена на зграда E9, влез 1, кат ПР, 
намена на посебен дел П, со внатрешна површина 
36 м2, oпишани во ИМОТЕН ЛИСТ број 16581 за КО 
Прилеп. 
 

Член 2 
Објектите опишани во член 1 на оваа 

одлука се даваат на трајно користење на СОУ 
,,Ѓорче Петров“ -Прилеп, без надомест. 
 

Член 3 
Градоначалникот на Општина Прилеп 

склучува договор со директорот на СОУ „Ѓорче 
Петров„-Прилеп, со кој се уредуваат правата и 
обврските од член 1 на оваа одлука за објектите 
кои се даваат на  трајно  користење. 

 
 

Член 4 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот  на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Прилеп”. 
 
  Број.09-1050/5                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.04.2021 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 ПРЕДАВАЊЕ НА 
ПРВОНАГРАДЕНО ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ ЗА ТЕАТАР НА 

НУЦК „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“-ПРИЛЕП 
 
 
1.Одлуката за предавање Првонаградено идејно 
решение за театар на НУЦК „Марко Цепенков“ – 
Прилеп, се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
 

 
   Број 08-1052/5  ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.04.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 

 
              Врз основа на член 22 став 1 точка 5 од 
Законот за локална самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр. 5/2002), и член  14 став 1 точка 5 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 23.04.2021 година.  донесе: 
 

О   Д   Л   У   К   А  
за предавање Првонаградено идејно решение за 

театар на НУЦК „Марко Цепенков“ –  Прилеп   
 
 

Член 1 
Со оваа одлука Општина Прилеп му предва 

документација за  Првонаградено идејно решение 
за театар на НУЦК „Марко Цепенков“ –Прилеп, со 
цел обезбедување на проектно техничка 
документација за реконструкција на објектот на 
театарот при НУЦК „Марко Цепенков“-Прилеп, а 
согласно Програмата за изградба на нови објекти и 
за реконструкција, санација и адаптација на 
постојните објекти што ги користат националните 
установи од областа на културата за 2021 година 
донесена од Министерство за култура  број 50-
14213/4 од 31.12.2020 година. 
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Член 2 
Градоначалникот на Општина Прилеп ќе 

скучи договор за примопредавање на 
документација за Првонаградено идејно решение 
за театар на НУЦК „Марко Цепенков“ –Прилеп со 
Директорот на НУЦК „Марко Цепенков“- Прилеп со 
што ќе се регулираат правата и обврските. 

 
Член 3 

Одлуката да се доставо до Градоначаник, 
архивата на Општина Прилеп и НУЦК „Марко 
Цепеноков“ –Прилеп и Министерство за култура . 

 
 

Член 3 
               Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавување во "Службен гласник на 
општина Прилеп". 

 
    Број.09-1050/6                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.04.2021 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 НА 

ПРИОРИТЕТ НА ПОД-ПРОЕКТОТ „РЕКОНСТРУКЦИЈА-
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЛ ОД УЛИЦА „МИЦЕ 

КОЗАР“ ВО ПРИЛЕП  
 
 
1.Одлуката за утврдување на приоритет на под-
проектот „Реконструкција - рехабилитација на дел 
од улица „Мице Козар“, во Прилеп, се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 

 
 

   Број 08-1052/6  ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.04.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 

Врз основа на член 22, став 1, точка 4 и 
член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02), член 
14, став 1, точка 4 и член 26, став 1, точка 47 од 
Статутот на Општина Прилеп (,,Службен гласник на 
Општина Прилеп’’ бр.6/2003, 4/2005), Советот на 
Општина Прилеп на седницата одржана на ден 
23.04.2021 година, ја донесе следнава: 

 
ОДЛУКА 

за утврдување на приоритет на под-проектот  
„Реконструкција - рехабилитација на дел од улица 

„Мице Козар“, во Прилеп 
 

 
Член 1 

 
 Со оваа одлука се утврдува приоритет на 
под-проектот “Реконструкција - рехабилитација на 
дел од улица „Мице Козар“, во Прилеп, како 
приоритетна инвестиција за реализација преку 
Проектот за поврзување на локални патишта, во 
согласност со Договорот за заем за финансирање на 
Проектот за поврзување на локални патишта помеѓу 
Република Северна Македонија и Меѓународната 
банка за обнова и развој - Светска Банка со број 
9034-МК од 23.12.2019 год.  и во согласност со 
Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за 
алоцирање на средства од Договорот за заем за 
Проект за поврзување на локални патишта 
(„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.33 од 10.02.2020 год.) како и во 
согласност со Меморандумот за разбирање бр.03-
391/2 од 02.03.2020год. 
 

Член 2 
 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во ..Службен 
Гласник’’ на Општина Прилеп. 
 
 
    Број.09-1050/7                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.04.2021 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 

ОДОБРУВАЊЕ И ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ПОТПИШУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПОД-

ПРОЕКТОТ „РЕКОНСТРУКЦИЈА-РЕХАБИЛИТАЦИЈА 
НА ДЕЛ ОД УЛИЦА „МИЦЕ КОЗАР“ ВО ПРИЛЕП  

 
 
1.Одлуката за давање на одобрување и овластување 
за потпишување на Договор за имплементација на 
под-проектот„Реконструкција - рехабилитација на 
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дел од улица „Мице Козар“, во Прилеп, се објавува 
во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 

 
   Број 08-1052/7  ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.04.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 

 
Врз основа на член 22, став 1, точка 4 и 

член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02), член 
14, став 1, точка 4 и член 26, став 1, точка 47 од 
Статутот на Општина Прилеп (,,Службен гласник на 
Општина Прилеп’’ бр.6/2003, 4/2005), Советот на 
Општина Прилеп на седницата одржана на ден 
23.04.2021 година, ја донесе следната: 
 

ОДЛУКА 
за давање на одобрување и овластување за 

потпишување на  
Договор за имплементација на под-проектот  

„Реконструкција - рехабилитација на дел од улица 
„Мице Козар“, во Прилеп 

 
 

Член 1 
 

 Со оваа одлука се дава одобрување и 
овластување на Градоначалникот на Општина 
Прилеп да го потпише Договорот за 
имплементација на под-проектот “Реконструкција - 
рехабилитација на дел од улица „Мице Козар“, во 
Прилеп, кој ќе се имплементира преку Проектот за 
поврзување на локални патишта, во согласност со 
Договорот за заем за финансирање на Проектот за 
поврзување на локални патишта помеѓу Република 
Северна Македонија и Меѓународната банка за 
обнова и развој - Светска Банка со број 9034-МК од 
23.12.2019 год. и во согласност со Одлуката за 
измена и дополнување на Одлуката за алоцирање 
на средства од Договорот за заем за Проект за 
поврзување на локални патишта („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр.33 од 
10.02.2020 год.) како и во согласност со 
Меморандумот за разбирање бр.03-391/2 од 
02.03.2020 година. 
 

Член 2 
 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во ..Службен 
Гласник’’ на Општина Прилеп. 
 
 
 
    Број.09-1050/8                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.04.2021 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 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗМЕНА НА 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2021 
ГОДИНА, НА ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
 
1.Одлуката за давање согласност на Годишен план 
за измена на годишен план за вработување во 2021 
година, на ЕЛС Општина Прилеп, се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 
   Број 08-1052/8  ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.04.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 
на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 алинеа 3 и став 
2 од Законот за вработени во јавниот сектор 
("Службен весник на РМ" бр.27/14, 199/14, 27/16,  
35/2018, 198/18 и 143/19) и член 26 став 1 точка 46 
од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 
на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), 
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана 
на ден 23.04.2021 година, донесе: 
 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Годишен план за измена на 
Годишен План за вработување во 2021 година, на 

ЕЛС Општина Прилеп 
 
 

                 член 1 
Се дава согласност на Годишен план за 

измена на Годишен План за вработување во 2021 
година, на ЕЛС Општина Прилеп, број 01-92/3 од 
31.03.2021 година. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до 

Градоначалникот, архивата на Општина Прилеп. 
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член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’. 
 
 
    Број.09-1050/9                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.04.2021 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 ЗАКЛУЧОК ПО ОДНОС НА 
РАСПРАВА ЗА НОВОНАСТАНАТА СОСТОЈБА ПО 

ПОРИТВОРАЊЕТО НА КОМАНДИРОТ НА ПС ПРИЛЕП 
 
 
 
1.Заклучокот по однос на расправа за новонастаната 
состојба по притворањето на Командирот на ПС 
Прилеп, се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
 

 
   Број 08-1052/9  ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.04.2021 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 (,,Службен весник на 

РМ” бр. 05/02) и член 26 точка 46 Статутот на 

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на 

Општината Прилеп на седницата одржана на 

23.04.2021 година донесе: 

 

Заклучок 

по однос на расправата за новонастаната по 

притворањето на командирот на ПС Прилеп 

 

1.Советот по однос на расправата за 

новонастаната состојба по притворањето на 

командирот на ПС Прилеп го достави следниот 

заклучок и тоа дека Министерството за внатрешни 

работи постапило согласно закон и неселективна 

фаза, а Советот е нандлежен за постапување во 

оваа фаза од постапката. 

 

2.Заклучкот да се достави до 
Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 
 

3.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе биде објавен во ,,Службен 

гласник на општината Прилеп”.  

    Број.09-1050/10                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.04.2021 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 
ИЗВЕШТАЈОТ-ИНФОРМАЦИЈАТА ЗА 

БЕЗБЕДНОСНАТА СОСТОЈБА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПС 
ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ –ПРИЛЕП, ВО ТЕКОТ НА 

ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2020 ГОДИНА 
 
 
1.Одлуката за усвојување на Извештајот-
Информацијата за безбедносната состојба на 
подрачјето на ПС од Општа надлежност-Прилеп, во 
текот на второтo полугодие од 2020 година, се 
објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 
 
   Број 08-1052/10  ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.04.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 

Врз основа на член 36 став 1, точка 13 в.в. 
точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
5/2002), член 25 од Законот за полицијата 
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.114/06, бр.6/09, бр.145/12, бр.41/14, бр.33/15) и 
член 26 став 1 точка 36 од Статутот на Општина 
Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина 
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Прилеп на седницата, одржана на ден 23.04.2021 
година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
за усвојување на Извештајот-Информацијата за 

безбедносната состојба  
на подрачјето на ПС од Општа надлежност-Прилеп,  

во текот на второто полугодие од 2020 година 
 
 

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

член 2 
 Одлуката да се достави до ПС од Општа 
надлежност-Прилеп, Министерот за внатрешни  
работи, Народниот правобранител, 
Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 
 
 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

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

 
 
    Број.09-1050/11                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.04.2021 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 ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП „ПАЗАРИ“- 

ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021 ДО 31.03.2021 
ГОДИНА 

 
 
1.Одлуката за давање согласност на тримесечниот 
извештај за финансиското работење на ЈКП 
,,Пазари’’-Прилеп за период од 01.01.2021 до 
31.03.2021 година, се објавува во “Службен гласник 
на Општина Прилеп”. 
 

 

   Број 08-1052/11  ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.04.2021 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 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 23.04.2021 година, донесе:  

 
О Д Л У К А 

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

период од 01.01.2021 до 31.03.2021 година 
 
 

член 1 
 Се дава согласност на тримесечниот 
извештај за финансиското работење на ЈКП 
,,Пазари’’-Прилеп за период од 01.01.2021 до 
31.03.2021 година, бр.01-64/1 од 13.04.2021 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.09-1050/12                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.04.2021 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 ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПУП- ПРИЛЕП 
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021 ДО 31.03.2021 ГОДИНА 
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1.Одлуката за давање согласност на тримесечниот 
извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП-
Прилеп за период од 01.01.2021 до 31.03.2021 
година, се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08-1052/12  ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.04.2021 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 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 23.04.2021 година, донесе:  

 
 

О Д Л У К А 
за давање согласност на тримесечниот 

извештај за финансиското работење на ЈП за 
ПУП-Прилеп за период од 01.01.2021 до 

31.03.2021 година 
 
 

член 1 
 Се дава согласност на тримесечниот 
извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП-
Прилеп за период од 01.01.2021 до 31.03.2021 
година. бр.05-344/5 од 15.04.2021 година. 
 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈП за ПУП 

Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина 
Прилеп. 
 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

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

 
    Број.09-1050/13                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.04.2021 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 ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 

ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“-
ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021 ДО 31.03.2021 

ГОДИНА 
 
1.Одлуката за давање согласност на тримесечниот 
извештај за финансиското работење на ЈКП 
,,Комуналец’’-Прилеп за период од 01.01.2021 до 
31.03.2021 година, се објавува во “Службен гласник 
на Општина Прилеп”. 
 

 
   Број 08-1052/13  ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.04.2021 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 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 23.04.2021 година, донесе:  

 
 

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

финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец’’-
Прилеп за период од 01.01.2021 до 31.03.2021 

година 
 

 
член 1 

 Се дава согласност на тримесечниот извештај за 
финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец’’-
Прилеп за период од 01.01.2021 до 31.03.2021 
година, бр.03-541 од 13.04.2021 година. 
 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈКП 

,,Комуналец’’-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.09-1050/14                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.04.2021 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 УТВРДУВАЊЕ НА 

ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 
ПЛАТИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“-

ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА 
 
 
1. Одлуката за давање согласност на Одлуката за 
утврдување на вредноста на бодот за пресметување 
на плати за вработените во ЈКП „Комуналец“ Прилеп 
за 2021 година, се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
 
 
   Број 08-1052/14  ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.04.2021 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 ("Службен весник на 
РМ" број 5/02) 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 
23.04.2021 година, донесе: 
 

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

вредноста на бодот за пресметување на плати за 
вработените во ЈКП „Комуналец“ Прилеп за 2021 

година 
 

член 1 
 Се дава согласност на Одлуката за 
утврдување на вредноста на бодот за пресметување 
на плати за вработените во ЈКП „Комуналец“ 

Прилеп, за 2021 годна бр.02-566/4 од  16.04.2021 
година. 

член 2 
  Одлуката да се достави до ЈКП 
,,Kомуналец ’’Прилеп, Градоначалникот и архивата 
на Општина Прилеп 
 
 

член 3 
  Оваа Одлука влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во "Службен гласник на 
Oпштинa Прилеп". 
 
    Број.09-1050/15                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.04.2021 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 ЧЛЕН ВО УПРАВНИОТ ОДБОР НА 

ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“-ПРИЛЕП 
 
 
1.Решението за разрешување и именување на член 
во Управниот одбор на ЈКП „Комуналец“-Прилеп, се 
објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 

 
   Број 08-1052/15  ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.04.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од 
Законот за локална самоуправа (“Службен весник на 
РМ”бр.5/2002), член 17 од Законот за јавните 
претпријатија  (“Сл.весник на РМ” бр.38/1996, 
6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 
6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 
61/2015, 39/2016 ), член 26 став 1 точка 29 од 
Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на 
Општина Прилеп бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008 ) 
Советот на Општина Прилеп на седницата одржана 
на 23.04.2021 година, донесе: 

 
 

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

Управниот одбор на ЈКП „Комуналец“-Прилеп 
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            1.Со ова Решение се разрешува Анета 
Коруноска од член во Управниот одбор на ЈКП 
„Комуналец“-Прилеп врз основ на нејзина 
неотповиклива оставка бр.09-842/1 од 07.04.2021 
година. 
 
            2.За нов член во Управниот одбор на ЈКП 
„Комуналец“-Прилеп се именува дипломиран 
Љупче Велески дипломиран правник, мандатот на 
именуваниот трае до истекот на мандатот на 
именуваните членови на УО на ЈКП „Комуналец“-
Прилеп, согласно решение 35 – 2484/11  од 
14.12.2017  година. 
          3.Решението да се достави до разрешените и 
именуваните, ЈКП „Комуналец“-Прилеп, 
Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 
 
 
           4.Ова Решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето  во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 

 
 

Број  09-1050/16  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.04.2021 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 РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ 
И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН ВО НАДЗОРНИОТ ОДБОР 
ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО 

РАБОТЕЊЕ НА ЈКП „ПАЗАРИ“- ПРИЛЕП 
 
 
1.Решението за разрешување и именување на член 
во Надзорниот одбор за контрола на материјално-
финансиското работење на ЈКП „Пазари“-Прилеп, се 
објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 

 
   Број 08-1052/16  ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.04.2021 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 (“Службен весник на 
РМ”бр.5/2002), член 26 од Законот за јавните 

претпријатија  (“Сл.весник на РМ” бр.38/1996, 
6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 
6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 
61/2015, 39/2016 ), член 26 став 1 точка 29 од 
Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на 
Општина Прилеп бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008 ) 
Советот на Општина Прилеп на седницата одржана 
на 23.04.2021 година, донесе: 

  
 

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

Надзорниот одбор за контрола на материјално-
финансиското работење на ЈКП „Пазари“-Прилеп 

 
1.Со ова Решение се разрешува од член во 

Надзорниот одбор за контрола на материјално-
финансиското работење на ЈКП „Пазари“-Прилеп  
Александар Коруноски врз основа на  негова 
неотповиклива оставка во барање број 09-841/1 од 
07.04.2021 година. 

 
 
2.За нов член се изменува  Натали 

Димитриоска дипломиран економист . 
 
 
            3. Мандатот на новоизвраниот член 

ќе трае до мандатот на именуваниот трае до истекот 
на мандатот на именуваните членови согласно 
решение бр. 35 – 2484/12                    од 14.12.2017 
година. 

 
 
           4. Решението да се достави до 

именуваните, до ЈКП „Пазари“ -Прилеп, архивата и 
Градоначалникот на Општина Прилеп. 

 
 
          5. Ова Решение влегува во сила осмиот 

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

 

 
    Број.09-1050/17                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.04.2021 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: 
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З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА 

ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ВО 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ООУ „СТРАШО ПИНЏУР“-

С.МАЛО КОЊАРИ-ПРИЛЕП 
 
 
1.Решението за именување на претставник на 
Општина Прилеп во Училишниот одбор на 
ООУ  “Страшо Пинџур” – с.Мало Коњари Прилеп, се 
објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 

 
   Број 08-1052/17  ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.04.2021 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 23.04.2021 година, донесе: 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за именување на претставник на Општина Прилеп 
во Училишниот одбор на ООУ  “Страшо Пинџур” – 

с.Мало Коњари Прилеп 
 
 

       1.За претставник на Општина Прилеп во 
Училишниот одбор на ООУ  “Страшо Пинџур” – 
с.Мало Коњари Прилеп,  се именува Милена 
Северкоска, факултет за криминалистика и финасии. 
 
 
       2. Мандатот на членот на Училишниот одбор 
трае 3 години. 
 
 
       3.Решението да се достави до именованиот, ООУ 
“Страшо Пинџур”-с.Мало Коњари Прилеп, 
Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 
 
 
       4. Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во “Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 
 
    Број.09-1050/18                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.04.2021 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 ИМЕНУВАЊЕ НА 

ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ВО 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ООУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ - 

ПРИЛЕП 
 
 
1.Решението за именување на претставник на 
Општина Прилеп во Училишниот одбор на 
ООУ  “Блаже Конески” – Прилеп, се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп” 
   Број 08-1052/18  ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.04.2021 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 23.04.2021 година, донесе: 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за именување на претставник на Општина Прилеп 
во Училишниот одбор на ООУ  “Блаже Конески” – 

Прилеп 
 

 
       1.За претставник на Општина Прилеп во 
Училишниот одбор на ООУ “Блаже Конески“-
Прилеп,  се именува Јане Зероски, дипломиран 
економист. 
 
 
       2. Мандатот на членот на Училишниот одбор 
трае 3 години. 
 
 
       3.Решението да се достави до именованиот, ООУ 
“Блаже Конески”- Прилеп, Градоначалникот и 
архивата на Општина Прилеп. 
 
 
       4. Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во “Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 
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    Број.09-1050/19                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.04.2021 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 ИМЕНУВАЊЕ НА 
ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ВО 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ООУ „КРУМЕ 
ВОЛНАРОСКИ“-С.ТОПОЛЧАНИ-ПРИЛЕП 

 
1.Решението за именување на претставник на 
Општина Прилеп во Училишниот одбор на 
ООУ  “Круме Волнароски” – с.Тополчани Прилеп, се 
објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 

 
   Број 08-1052/19  ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.04.2021 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 
23.04.2021 година, донесе: 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување на претставник на Општина Прилеп 

во Училишниот одбор на ООУ  “Круме Волнароски” 
– с.Тополчани Прилеп 

 
 
       1.За претставник на Општина Прилеп во 
Училишниот одбор на ООУ  “Круме Волнароски” – 
с.Тополчани Прилеп,  се именува Ивона Пројческа, 
дипломиран инжинер технолог. 
 
       2. Мандатот на членот на Училишниот одбор 
трае 3 години. 
 
 

       3.Решението да се достави до именованиот, ООУ  
“Круме Волнароски” – с.Тополчани Прилеп, 
Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 
 
 
       4. Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во “Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 
 
 
    Број.09-1050/20                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.04.2021 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 ИМЕНУВАЊЕ НА 
ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РАБОТНИЧКИ 

УНИВЕРЗИТЕТ „ПЕРЕ ТОШЕВ“-ПРИЛЕП 
 

 
1.Решението за именување на членови на 
Управниот одбор на Работнички универзитет „Пере 
Тошев“-Прилеп, се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
 

 
   Број 08-1052/20  ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.04.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 

 
Врз основа на член 13 став 2 од Законот за 
отворените граѓански универзитети за доживотно 
учење („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 36/2011, 41/2014 и 145/2015 и 55/16) и  член 26 
став 1 точка 45 од Статутот на Оштина Прилеп 
(“Службен гласник на Општина Прилеп” 6/2003 и 
4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата 
одржана на 23.04.2021 година, донесе: 
 

 
 РЕШЕНИЕ 

за именување на членови на Управниот одбор на 
Работнички уневрзитет „Пере Тошев“-Прилеп 

 
 

1.Со ова Решение се именуваат членови на 
Управниот одбор на Работнички уневрзитет „Пере 
Тошев“-Прилеп. 
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            2. За членови на Управниот одбор на 
Работнички уневрзитет „Пере Тошев“-Прилеп,  се 
именуваат: 
 
            -Билјана Чешелкоска Стојаноска - 

дипломиран професор по македонски јазик 

надворешен член и  

            -Анета Божиноска - диполомиран професор 

по одделенска настава надворешен член; 

 
 3. Мандатот на членовите трае пет години. 
 
 

4.Решението влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
 
 
 5. Решението да се достави до 
именуваните, Работнички уневрзитет „Пере Тошев“-
Прилеп, градоначалникот и архивата на Општина 
Прилеп. 
    Број.09-1050/21                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.04.2021 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 УТВРДУВАЊЕ 
КРИТЕРИУМИ И СТАНДАРДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА 

УРБАНА ОПРЕМА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 
ПРИЛЕП  

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

 
   Број 08-1052/21  ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.04.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 

Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на РМ” 

бр.5/02) и член 80 од Законот за градeње (“Службен 
весник на РМ” бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 
54/11, 13/12, 144/12. 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 
27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 
129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 39/16, 71/16, 132/16, 
35/18, 64/18, 168/18 и ,,Службен весник на РСМ”  бр. 
279/20), член 26 ст 1 точка 16 од Статутот на 
Општина Прилеп (Службен гласник  на Општина 
Прилеп (Сл.гласник  бр.6/03, 4/05 и 10/08 Советот на 
општина Прилеп, на седницата, одржана на 
23.04.2021 година, донесе: 

 

ПРОГРАМА 

за измена и дополнување на  

Програмата  за утврдување на критериуми и 

стандарди  за поставување на урбана опрема  на 

подрачјето на општина Прилеп 

 

Член 1 

Се врши измена во Програмата за утврдување на 

критериуми и стандарди  за поставување на урбана 

опрема на подрачјето на општина Прилеп бр. 16/20 

од 25.12.2020 год.,   

 

Во член 1 зборот ,,Одлука,, се заменува со зборот 

,,Програма,,. 

 

Во член 6 се прави следнива измена: 
Точката на крајот од реченицата се заменува со 
запирка и се додаваат зборовите ,,освен за 
поставување на урбана опрема – рекламни паноа”, 
кои ќе се поставуваат со посебна Програма 
донесена од Советот на општина Прилеп. 
 
Член 26 се менува и гласи: 
(1) Рекламни паноа се поставуваат на јавна 
површина, без притоа да се наруши слободната  
проодна површина наменета исклучиво за 
движење на пешаци.     
(2) РЕКЛАМНИТЕ ПАНОА да бидат со следниве 
ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ: 

2.1.Максималните димензии (мерки) на 
рекламните самостоечки паноа да изнесуваат 400 
см x 300 см x 20 см за делот за рекламирање, 
додека носивиот столб (столбови) да се статички 
димензионирани преку проектна документација 
(фаза статика); 

2.2. Максимална висина на целиот објект 
(столбот и просторот за рекламирање) мерено од 
кота на терен е 600 см., согласно позитивните 
нормативи од аспект на обезбедување во 
сообраќајот. 

2.3..Површина ангажирана во основа, 
потребна за користење и опслужување на 
рекламниот простор, претставува ортогонална 
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проекција на рекламното пано врз теренот, околу 
чиј центар е опишан круг круг со дијаметар од 400 
см, со вкупна максимална површина од 12,56м2. 

2.4. Пристапите до сите локации се 
предвидени од постоечките тротоари и пешачки 
улици (плоштади). 

 
Во поглавје 4 во ,,Преодни и завршни одредби,,  
измена се врши во став (4) каде во заградата, после 
зборот ,,број,, броевите 2/20 и 3/2 се бришат, а ќе 
стои бројот 16/20. 
 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во Службен гласник на 

Општина Прилеп. 

 
    Број.09-1050/22                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.04.2021 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 ИЗМЕНА И 
ДОПОЛНУВАЊЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБА ЗА 
ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА И УСОВИТЕ, 
НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА 

УРБАНА ОПРЕМА 
 
 
1.Одлуката за измена и дополнување на одлуката за 
утврдување на потреба за поставување на урбана 
опрема и условите, начинот и постапката  за 
поставување на урбана опрема, се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
   Број 08-1052/22  ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.04.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 

Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на РМ” 
бр.5/02) и член 80 од Законот за градeње 
(“Службен весник на РМ” бр.130/09, 124/10, 18/11, 
36/11, 54/11, 13/12, 144/12. 25/13, 79/13, 137/13, 
163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 
44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 39/16, 71/16, 
132/16, 35/18, 64/18, 168/18 и ,,Службен весник на 
РСМ”  бр. 279/20), а во врска со член 8 став 2 и член 
16 од Законот за трговија („Службен весник на РМ” 
бр.16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 99/09, 
105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 

164/13, 97/15, 129/15, 53/16 и 120/18), член 12 став 
3 и член 41 став 2 од Законот за угостителската 
дејност („Службен весник на РМ” бр.62/04, 89/08, 
115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 
199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 17/16), член 8 
став 3 од Законот за занаетчиство („Службен 
весник на РМ” бр.215/15), a согласно член 26 став 1 
точка 16 од Статутот на општина Прилеп 
(Сл.гласник на општина прилеп бр. 6//03, 4/05 и 
10/08), Советот на општина Прилеп, на седницата 
одржана на 23.04.2021 година, донесе: 

 

ОДЛУКА 

за измена и дополнување на  

Одлуката за утврдување на потреба за 

поставување на урбана опрема и условите, 

начинот и постапката за поставување на урбана 

опрема 

на подрачјето на општина Прилеп 

 

Член 1 

Се врши измена во  Одлуката за утврдување на 

потреба за поставување на урбана опрема и 

условите, начинот и постапката за поставување на 

урбана опрема на подрачјето на општина Прилеп 

бр. 16/20 од 25.12.2020 год.,   

Во член 4  се прави следнива измена: 
Во став (3) точката се заменува со запирка, и се 
додаваат зборовите ,, по претходно склучен 
Договор Градоначалникот на општина Прилеп за 
користење на пакетот локации” 
 
Во член 5  се прави следнива измена: 
После став (2) се додава нов став (3) кој гласи: 

,,Времетраењето на одобрението за поставување 

на урбана опрема - рекламни паноа,  ќе биде 

утврдено согласно Договорот потпишан од 

Градоначалникот на општина Прилеп за користење 

на пакетот локации. По истекот на периодот на 

важност, истото не се продолжува и поставената 

урбана опрема - рекламни паноа треба да се 

отстранат и локациите да се вратат во првобитна 

состојба. 

 

Во член 6 се прават следниве измени ,  
- Во точка 6.3 : 

После зборовите ,,паркинг простори,, зборовите 
,,рекламни паноа,, се бришат, и  реченицата 
продолжува со зборовите ,,фонтани и пливачки 
објекти,, 
 

- После точка 6.3 се додава нова точка 6.3-а, која 
гласи: 
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Кон барањето за поставување на рекламни 

паноа барателот  доставува: 

1.  Графички прилог за микролокациски услови, 
издаден од  ЈП за ПУП Прилеп, кој содржи и 
одредби за примена и е составен дел кон 
Договорот за користење на пакетот локации ;  

2. Основен проект (со фаза статика),  изготвен од 
овластена проектантска фирма;  

3. Извештај за  Ревизија,  извршен од овластена 
фирма; 

4. Геодетски елаборат за посебни намени,  за 
обележување на  поединечните локации; 

5. Договор потпишан со Градоначалникот на општина 
Прилеп,  за користење на пакетот локации; 
Во член 18 измена се врши во заградата, после 
зборот ,,број,, броевите 2/20 и 3/2 се бришат, а ќе 
стои бројот 16/20. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во Службен весник на 

Општина Прилеп. 
    Број.09-1050/23                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.04.2021 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 ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНА И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАНОВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА 
ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА 

 
 

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

 
   Број 08-1052/23  ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.04.2021 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 23.04.2021 година, 
донесе: 
 

П Р О Г Р А М А 

за измена и дополнување на Програмата за 
финансирање на изработка на урбанистички 

планови на територијата на Општина Прилеп за 
2021 година 

 

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

 

 А-Домување во станбени куќи и станбени згради 

 Б-Комерцијални и деловни намени 

 В-Јавни институции 

 Г-Производство, дистрибуција и сервиси 

 Д-Зеленило и рекреација 

 Е-Инфраструктура 
 
Планирањето се овозможува преку: 

 

 Изработка на нов ГУП или измена и дополнување 
на постоечкиот 

 Изработка на нови ДУП-ови или измена 

и дополнување на постоечкте 

 Урбанистички планови за село 

 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 
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документација 

V. Урбанистички план вон населено место 

VI. Измена и дополнување на ГУП 
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II. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 
После точката 24 се додаваат три (3) нови точки и тоа точка 25, точка 26 и точка 27: 

 

 
25 

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВО ПЛАНСКИ ОПФАТ ЗА ДЕТАЛЕНО ПЛАНИРАЊЕ 
4.2.11 ОД РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН НА ГУП ЗА ГРАД ПРИЛЕП, ЧЕТВРТ 4, БЛОК 4.2, КО 
ВАРОШ, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА 

ПРИЛЕП 

 
Финансирано 
од правни и 

физички лица 

 
26 

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВО ЧЕТВРТ 1, БЛОК 1.2-ДЕЛ, КО ВАРОШ, ОПШТИНА 
ПРИЛЕП 

Финансирано 
од правни и 

физички лица 

 
27 

 
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 2, БЛОК 2.2 

Финансирано 
од Општина 

Прилеп 

IV. УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА И ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ: 
После точка 19 се додаваат шест (6) нови точки и тоа точка 20, точка 21, точка 22, точка 23, точка 24 
и точка 25: 

 
20 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА: НОВ 
НИСКОНАПОНСКИ 0,4КВ КАБЕЛСКИ ВОД И ПОСТАВУВАЊЕ НА КАБЕЛСКИ И МЕРНИ 
РАЗВОДНИ ОРАМРИ НИЗ КП 1918 И КП 1913 КО 

ЛЕНИШТА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
Финансирано 
од правни и 

физички лица 

 
 

21 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА: НОВ 10(20) КВ КАБЕЛСКИ ВОД НИЗ 
С.ТОПОЛЧАНИ, ЕРЕКОВЦИ И КАНАТЛАРЦИ КП1415/2, КП3018, КП3032, КП 3041, 
КП3019, КП3042, И КП2614 (КО 

ТОПОЛЧАНИ, КО ЕРЕКОВЦИ И КО КАНАТЛАРЦИ) – ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
Финансирано 
од правни и 

физички лица 

 
22 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОКТ ЗА СПОЈУВАЊЕ НА ГП5, ГП6, ГП7 И ГП8 ОД ДУП ЗА УЕ БР.18, 
УБ18.02, ПЛАНСКИ ОПФАТ „1“ ВО ЕДНА ГРАДЕЖНА 

ПАРЦЕЛА 

Финансирано 
од правни и 

физички лица 

 
23 

РАЗРАБОТКА СО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ НА КОМПЛЕКС ЗА 

ПРЕРАБОТКА НА СТОЧНА ХРАНА, НА КП1647/2, 1648/1, 1648/2 И КП 1649, КО 

ВАРОШ, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Финансирано 
од правни и 

физички лица 

 

 
24 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА: НОВ 
НИСКОНАПОНСКИ 10(20)КВ КАБЕЛСКИ ВОД И ПОСТАВУВАЊЕ НА ТС 250Ква, КАКО 
И ПРИСТАП ОД ПОСТОЕН КАТАСТАРСКИ ПАТ , КП50/1-ДЕЛ, КП506/1-ДЕЛ, КП507/1-
ДЕЛ И КП507/2-ДЕЛ, КП568-ДЕЛ 

И КП2911-ДЕЛ, КО ПЛЕТВАР, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
Финансирано 
од правни и 

физички лица 

 
25 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, ЗА ПОСТАВУВАЊЕ 
НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ПЛАНТАЖИ НА КП216/3, 

КП217-ДЕЛ, И 218/5 ВО КО МАЛО РУВЦИ, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Финансирано 
од правни и 

физички лица 

3. Финансирање 
              За финансирање на Урбанистичките 

планови за село, наведени во Програмата 
за финансирање  на  изработка  на  
урбанистички  планови  на  територијата на 
Општина Прилеп  за 2021 година, се 
обезбедени средства од Програмата за 
финансиска поддршка на  руралниот  развој  

преку  Агенцијата  за  финансиска  поддршка  
на  земјоделството и руралниот развој , во 
согласност со законот, за Урбанистички план 
за село Канатларци се обезбедени средства 
од Владата на РСМ, како и за ДУП за Четврт 
6, блок 6.3 и четврт 11,блок 11.4, се 
обезбдени средства од Влада на РСМ. 
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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.09-1050/24                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.04.2021 годин,                       на Совет на Општина Прилеп 
         П р и л е п               Еленче Ташковска 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ПРОГРАМАТА 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 изменување и дополнување 
на 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 08-1052/24  ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.04.2021 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 
23.04.2021 година донесе: 

 

ПРОГРАМА 

 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ   И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО 

СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА 

 
член 1 

 
Се врши изменување во програмата за работа во областа на располагањето со градежното 

земјиште сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Прилеп за 2021 
година и тоа во дванаесеттиот и тринаесеттиот ред од табелата.  

Во дванаесеттиот ред од табелата на местото КАДЕ ШТО СТОИ  бројот 732,7 ТРЕБА ДА СТОИ  
БРОЈОТ 61,00 како почетна/утврдена цена по метар квадратен. 

Во тринаесеттиот ред од табелата  вкупната почетна/утврдена цена се изменува на следниот 
начин: 

- На местото КАДЕ ШТО СТОИ  бројот 148.005,4  ТРЕБА ДА СТОИ бројот 12.322,00 ; 
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- На местото КАДЕ ШТО СТОИ  бројот 172.184,5  ТРЕБА ДА СТОИ бројот 14.335,00; 
- На местото КАДЕ ШТО СТОИ  бројот 168.521,00  ТРЕБА ДА СТОИ бројот 14.030,00; 
- На местото КАДЕ ШТО СТОИ  бројот 151.668,9  ТРЕБА ДА СТОИ бројот 12.627,00; 

 
 
член 2 

Измената се врши врз основа на член 2 став 7 од Уредба за висината на цената на градежното земјиште 
сопственост на Република макеоднија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките 
за отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност. 

 
член 3 

 
Се врши дополнување во програмата за работа во областа на располагањето со градежното 

земјиште сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Прилеп за 2021 
година и тоа во делот  Предмет на оттуѓување на градежно земјиште со јавно наддавање   и 
делот Основи за изработка на програмата. Дополнувањето се врши така што во горенаведените 
делови од програмата се додава нова точка која гласи:  

 ДУП за Четврт 10, Блок 10.3 донесен со одлука бр. 09-1697/25 од 22.05.2019г. 
 
член 4 

 
Дополнување се врши и во табелата на следниот начин: 
 

 
 

 
член 5 

 
 Оваа измена и дополнување  е составен дел од програмата. Другиот дел од програмата 
останува ист. 
  
                    член 6 
 

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник. 

 

 
      Број 09-1050/25                                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
    23.04.2021 година                                             на Совет на Општина Прилеп 
         П р и л е п                                                                                     Еленче Tашковск 
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                                           ДУП за Четврт 10, Блок 10.3 донесен со одлука бр. 09-1697/25 од 22.05.2019г. 

2270 Г2 

Лесна и 

незагадувачк

а  

индустрија 

23853/3 1004 2008,00 44.23% 0.88 12,0 П+1 61,00 138.470,00 
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Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина 
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на 
Општина Прилеп,  донесе: 
  

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАЧИНОТ И 
ПОСТАПКАТА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА 

ОПРЕМА –РЕКЛАМНИ ПАНОА НА ПОДРАЧЕТО НА 
ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
 
1.Програмата за начинот и постапката за 
потавување на урбана опрема –рекламни паноа на 
подрачјето на Општина Прилеп, се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 

 

 
   Број 08-1052/25  ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.04.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 
 

 

 
    Врз основа на член 36 од Законот за локалната 
самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр. 5/02), , 
член 80 Законот за градење (“Службен весник на 
РМ“ бр. 70/2013, 163/14, 27/14, 28/14,  42/14, 
149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 226/15, 30/16 
и31/16), член 6 точка 6.3. од Одлуката за 
утврдување на потреба за поставување на урбана 
опрема и условите, начинот и постапката за 
поставување на урбана опрема(“Службен гласник” 
бр. 16/20,) и член 26 од Програмата за утврдување 
критериуми и стандарди за поставување на урбана 
опрема на подрачјето на општина прилеп 
(“Службен гласник” бр. 16/20,) Советот на Општина 
Прилеп, на седницата, одржана на ден 23.04.2021 
година, донесе 
 
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКА 

на поставување на урбана опрема – 
РЕКЛАМНИ ПАНОА 

НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 
 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 
                                 Член 1 

Предмет на оваа Програма е:                                                                                                         

 определување на пакет/и локации во 
град Прилеп 

  дефинирање на диспозицијата на 
локациите и определување на нивниот број во 
градот, за поставување на рекламни паноа на 
јавни површини,  за чие располагање и 
одржување е надлежна Општината;  

 утврдување на пропозиции за избраните 
Понудувачи и времетраење на договорот. 

II Локации за поставување на рекламни паноа  
во град ПРИЛЕП 

 
Член 2 

 
(1) На подрачјето на град Прилеп, на јавните 
површини за чие располагање и одржување е 
надлежна општината, се определуваат пакети/и 
од локации во чии рамки се дефинираат микро-
локациите за поставување на рекламните паноа, 
(2) Локациите се определени во графички 
прилог(карта на градот), кој е составен дел од 
оваа програма, изработен од овластена фирма,  
кој содржи табеларен приказ на локациите со 
описен дел, утврдени координати (x, y, z) на 
оските од диспозицијата и одредби за примена и 
спроведување на оваа програма. 
(3) Секој од пакетите во својот состав ќе содржи 
локации кои се наоѓаат во централното и 
периферното градско подрачје ( член 3). 

Опис на составот од Пакет-Локации за 
поставување на рекламни паноа и 
определување на нивниот број 

                              Член 3 

Пакет број 1 ги содржи од следните локации: 1, 
3, 6, 7, 11, 12, 16, 18, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 37, 40, 
45, 54, 57, 59, 64                                                                 

Пакет број 2  ги содржи од следните локации: 2, 
5, 14, 17, 20, 25, 26, 32, 36, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 
51, 52, 53, 56, 60, 62                                                               

Пакет број 3 ги, содржи од следните локации: 4, 
8, 9, 10, 13, 15, 19, 22, 24, 28, 30, 34, 35, 38, 42, 48, 
49, 50, 55, 58, 61, 63     

Локациите со број 65, 66, 67 и 68 се 
задржуваат на Општина Прилеп                                                      
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Деталниот приказ и описот на секоја макро  и 
микро локација,  е прикажан во табеларниот и 
графичкиот прилог- составен дел на оваа Програма. 

  За висината на утврдениот надоместок 
ќе биде донесена посебна Одлука на Совет. 

II. Утврдување на постапка за добивање 
на локации за поставување на рекламни и 
информативни паноа  паноа 

 
                           Член 4 
 

(1) Доделувањето на локациите  се врши по пат на 
јавен оглас. 

(2) Огласот го распишува и објавува 
Градоначалникот на Општина Прилеп  и  истиот го 
објавува во најмалку два дневни весника, на својата 
веб -страна, како и на огласна табла.                                                                                                                             

(3) Постапката за избор на најповолен 
понудувач ја спроведува Комисија формирана од 
Градоначалникот,  преку јавно отворање на 
доставените писмени понуди. 

(4) Доколку бидат доставени финансиски 
понуди со исти износи за еден ист пакет/и локации 
од страна на два или повеќе понудувачи  
Комисијата ќе спроведе  јавно наддавање во 
присуство на понудувачите или од нив овластени 
лица.                                                                                                                                         
(5) Комисијата, формирана со решение на 
Градоначалникот се состои од три (3) члена (од кои 
најмалку еден член-сообраќаен инженер) и нивни 
заменици.  

Член 5 
 

Јавниот оглас  за прибирање на писмени понуди за  
доделување пакет - локации содржи: 

 
1. Субјектот кој го распишува огласот  
2. Начин, место и рок за подигнување 

пријави  за учество, со следни содржани елементи 
во пријавата: 

2.1  Податоци за подносителот – доказ за 
регистрација (Тековна состојба и Потврда за 
регистрирана дејност -  не постари од 6 месеци); 

2.2  Доказ за уплатен депозит во 
висина од 5% од почетен износ на 
утврден надоместок  за секој пакет 
поединечно; 
2.3  Изјава заверена на нотар дека 

подносителот (наддавачот) е во целост 
запознаен и ги прифаќа условите од: 
јавниот оглас, договорот, пријавата, оваа 
Програма и Одлуката за утврдување на 

надоместок за поставување на рекламни 
паноа; 

2.4 Уверение од УЈП за платени 
даноци 

2.5 Потврда дека правното лице кое 
се јавува на јавниот оглас не е во стечај, 
како и потврда дека не е поведена постапка 
за ликвидација 

3.  Назначување на пакетите со локации за 

кои се врши доделувањето 

( местоположба, опис и карактеристики); 

3.1.Време за кое се доделуваат пакетите со 

локации; 

3.2.Почетен износ на утврден надоместок  

за секој пакет поединечно;                                                         

  4. Начин, место и рок за поднесување нa 
пријавите  за учество: 

4.1. Износ на депозитот за учество  
на јавното отворање (уплатна 
сметка, наводи кога се враќа); 

  5.  Ден, час и место на отварање на понудите; 

6. Напомени за правилата за избор за најповолен 
понудувач, и за нивните обврски  кои ќе бидат 
предвидени во договорот за условите и начинот 
на користење и одржување на добиените 
пакет/и локации:    

- право на учство на јавниот оглас ќе имаат само 
оние учесници на кои во  целост им се намирени 
обврските кон општината, по било кој основ;    

- уплатениот депозит на најуспешниот наддавач 
не се засметува во наплатата на годишниот 
надоместок за користење на пакет/и локации,                                                                                                               

- во случај на изрично откажување од учество во 
понудата по утврдување и соопштување на 
листата за евалуација, депозитот за учество на 
јавното наддавање, му се задржува, односно не 
му се враќа,                                                                 

- депозитот се задржува, односно не се враќа, а 
пакетот/и локации не се смета/ат за доделен, 
доколку најуспешниот Понудувач во утврдениот 
рок не го склучи договорот за условите и начинот 
на користење и одржување на добиените 
пакет/и локации или се откаже од склучување на 
договорот за условите и начинот на користење и 
одржување на добиените пакет/и локации,                              

- критериумот за избор на најповолен понудувач е 

највисоката понудена цена на јавното отворање 

на писмените финансиски понуди, односно 

највисоко постигнатата цена на јавното 

наддавање. 

- Документите кои се доставуваат во прилог кон 

пријавата не смеат да бидат постари од 6 (шест) 
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месеци. Доставувањето на пријавите е на 

следниов начин: Потребните документи се 

доставуваат до Општина Прилеп преку Архива до 

Комисија за избор за доделување пакет локации 

за поставување на рекламни  паноа,  во затворен 

плик со назнака “Јавен оглас за доделување 

пакет локации за поставување на рекламни  

паноа”. Во внатрешноста на поголем плик на кој 

стои назнака “НЕ ОТВОРАЈ” се доставуваат два 

плика, во еден плик стои финансиската понуда, а 

во другиот плик пријавата со потребните 

документи 

- Документите се доставуваат во оригинал или 

копија заверена на нотар  

- На денот на јавното отворање во името на еден 

Понудувач може да присуствува најмногу едно 

лице, за што доставува полномошно заверено на 

Нотар, 

- присутните лица на јавното отворање треба со 

себе да носат оригинален документ за 

идентификација (лична карта или патна исправа),  

- Помеѓу Градоначалникот и најповолниот 

понудувач се склучува договор за условите и 

начинот на користење и одржување на 

добиените пакет/и локации. 

- трошоците за тековно одржување и користење 

на добиените локации, (плаќање на комунална 

такса на Општина Прилеп и други трошоци за 

одржување) паѓаат на товар на најповолниот 

понудувач, 

- Доколу најповолниот понудувач сака да постави 

светлечки рекламни паноа, треба да ја извести 

општината пред склучување на  договорот за 

условите и начинот на користење и одржување 

на добиените пакет/и локации. 

-  Општината ќе изготви посебна прсметка за 

трошоците, на годишно ниво при што трошоците 

за потрошената електрична енергија се на товар 

на корисникот на локациите и наплатата на 

истата ќе биде регулирана со договорот за 

условите и начинот на користење и одржување 

на добиените пакет/и локации. 

- Корисникот на локациите е должен да ја извести 

општина Прилеп за секоја промена на 

седиштето, адресата, статусни и слични промени, 

банкарските сметки, отворен стечај на 

корисникот на локациите и слично, 

- на барање на општината, корисникот на 

локациите е должен да достави на увид докази 

за намирени обврски кон општината, како и 

намирени обврски согласно договорот; 

- корисникот на локациите не смее без писмена 

согласност на Градоначалникот на општина 

Прилеп да врши измени на пакетот/ите 

- договорот за условите и начинот на користење и 

одржување на добиените пакет/и локации ќе 

содржи извршна клаузула- изрична изјава на 

корисникот на локациите дека е согласен, 

непосредно да се спроведе присилно 

извршување врз имотот на должникот заради 

наплата на доспеани, а неплатени обврски. 

- во случај на стечај, ликвидација и други случаи 

на престанок на вршење на дејноста од страна 

на корисникот на локациите, иситот е должен 

веднаш да ја извести општина Прилеп, а 

договорот за условите и начинот на користење и 

одржување на добиените пакет/и локации 

престанува да важи, 

- по истекување на договорот по било кој основ, 

корисникот на локациите е должен локациите да 

ѝ ги врати записнички на општина Прилеп,. 

- Договорот за условите и начинот на користење и 

одржување на добиените пакет/и локации се 

склучува за период  од 5 (пет) години. 

- Во случај корисникот на локациите по истекот на 

договорот  за условите и начинот на користење и 

одржување на добиените пакет/и локации 

доброволно не го отстрани рекламното пано/а, 

надлежниот инспекциски орган ќе превземе 

мерки на товар на корисникот на локациите. 

- Корисникот на локациите ќе започне со 

користење на локациите под добивање на 

одобрение за поставување, 

- Општина Прилеп може еднострано да го раскине 

договорот и пред истекот на рокот, доколку 

корисникот на локациите: 

а) не прибави одобрение за поставување на 

рекламно пано/а                                                

б) не се придржува кон договорот за условите и 

начинот на користење и одржување на 

добиените пакет/и локации 

в) не го плаќа годишниот надоместок, трошоците за 

тековно одржување и комуналната такса 

г) доделениет пакет/и локации го издава на трето 

лице 
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д) или  поради реализација на урбанистички  план ( 

проект или програма) од страна на општината 

- корисникот на локациите е должен да ги надомести 

трошоците за штетите на локацијата, односно 

локациите настанати по негова вина или поради 

небрижност. 

 

lll. ЈАВНО ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ И ИЗБОР НА 

НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ  

Постапката за јавно отварање на писмените понуди и 

избор на најповолен понудувач ја спроведува 

КОМИСИЈАТА. За текот на постапката Комисијата 

составува записник и извештај. 

Во терминот определен за јавниот оглас, 

Претседателот на Комисијата го објавува 

почетокот на постапката за јавно отварање на 

понудите. 

Претседателот на Комисијата ги соопштува имињата 

на членовите на Комисијата и накратко ги 

запознава присутните со Огласот за доделување 

на пакет/и локации за поставување на рекламни 

паноа. 

Доколку во определениот рок нема пристигнато 

најмалку една пријава за пакет локации, 

Претседателот на Комисијата го прогласува за 

неуспешно конкретното наддавање. 

Комисијата на присутните лица им доставува 

евидентен лист на кој истите со печатни букви го 

запишуваат името/називот на понудувачот, 

бројот на личната карта или патната исправа и 

бројот на видот на полномошното и своерачно 

се потпишуваат. Евидентниот лист претставува 

прилог кон записникот. 

Комисијата, преку нејзин член, врши увид во 

документите за идентификација на присутните 

лица од понудувачите (лична карта или патна 

исправа). 

На јавното отварање не може да присуствуваат лица 

кои немаат документ за идентификација, ниту 

лица кои немаат полномошно заверено на 

нотар. Доколку некој учесник не ги исполнува 

условите за присуство и учество во јавното 

отварање, Комисијата го исклучува од учество во  

јавното отварање и ги соопштува причините за 

тоа. 

Претседателот на Комисијата ги соопштува имињата 

на присутните лица и понудувачите кои тие ги 

претставуваат, според евидентниот лист. 

Претседателот на Комисијата ги чита пријавите со 

имињата, односно називите на подносителите, 

како и адресата односно седиштето и прилозите 

кон пријавите. По завршување  на разгледување 

на пријавите, пристапува кон утврдување на 

комплетноста на доставената документацијата 

во пријавата, кој увид Комисијата записнички го 

констатира. 

Врз основа на записникот од оваа точка, 

Претседателот на Комисијата јавно ги соопштува 

називите на подносителите на пријавите кои се 

исклучуваат од натамошната постапка и 

причините за тоа. 

Комисијата ја утврдува, а претседателот на 

Комисијата ја соопштува листата на понудувачи - 

ранг листата. 

По утврдувањето дека се исполнети условите, 

Комисијата започнува со отворање на писмените 

понуди доставени од присутните понудувачи, и 

го утврдува и објавува почетокот со рангирањето 

согласно отворените и прочитани понуди. 

Постапката продолжува само доколку на листата е 

утврден најмалку еден понудувач за конкретен 

пакет локации. 

Доколку на листата на понудувачи Комисијата 

утврдила, односно по евентуалните откажувања, 

дека не останал ниту еден понудувач за 

конкретен пакет локации, Претседателот на 

Комисијата конкретното јавно отварање го 

прогласува за неуспешно. 

Не е дозволена телефонска и слична комуникација 

на присутните учесници со лица кои не се 

присутни на јавното отварање, ниту меѓусебно 

договарање на претставницитие на различните 

учесници. Мобилните телефони треба да бидат 

исклучени и забрането е нивно користење!. 

Присутните се должни да го почитуваат редот. За 

одржување на редот се грижи Претседателот на 
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Комисијата. Во случај некое лице да го нарушува 

редот, Претседателот на Комисијата може да го 

отстрани од просторијата каде се одржува 

наддавањето. 

По завршување на јавното отварање на доставените 

финансиски понуди доколку се утврди дека од 

страна на два или повеќе понудувачи  се 

доставени финансиски понуди со исти износи за 

еден ист пакет/и локации Комисијата ќе 

спроведе  јавно наддавање. 

Наддавањето се одвива во присуство на сите 

заинтересирани понудувачи, така што за почетна 

цена на наддавањето ќе биде највисоката 

понудена цена од отворањето на писмените 

понуди за конкретниот пакет. Право на јавно 

наддавање имаат сите понудувачи присутни на 

јавното отварање кои исполнуваат услови. 

1. Претседателот на Комисјата ќе го објави  
почетниот надоместок за конкретниот пакет. 
Право на наддавање ќе имаат сите присутни 
учесници (понудувачи), кои исполнуваат услови,  

2. Секој чекор на наддавање е 10% од утврдениот 

надоместок за секој пакет согласно Одлуката за 

утврдување на надоместокот  за поставување на 

рекламни паноа. 

3.  Наддавањето трае се додека се нудат поголеми 

износи од страна на наддавачите, а наддавање 

се заклучува по третиот повик. 

4. Секој наддавач е обврзан кон својата последна 

понуда се додека некој наддавач не понуди 

повисока цена. 

5. По заклучувањето на јавното наддавање 

Комисијата констатира кој наддавач понудил 

највисока цена за конкретниот пакет локации и 

Претседателот на Комисијата тоа јавно го 

соопштува. 

6. Во записникот се внесува целиот тек на 

наддавањето, со сите понуди од секој наддавач. 

7. Записникот за текот на постапката за јавно 

отворање на понудите (и наддавање доколку го 

има) го потпишуваат Претседателот и сите 

членови на Комисијата,  присутните лица од 

понудувачите. 

8. По заклучувањето на јавното отварање на 

понудите, односно јавното наддавање опишано 

погоре,  Комисијата констатира кој понудувач 

понудил највисока цена за конкретниот пакет 

локации и Претседателот на Комисијата тоа 

јавно го соопштува. 

Записникот на Комисијата за спроведеното јавно 

отварање, односно јавно наддадање е конечен. 

По завршување на јавното отварање на понудите, 

однсоно завршеното јавно наддавање, 

Комисијата изготвува Извештај со Предлог за 

склучување на договор за условите и начинот на 

користење и одржување на добиените пакет/и 

локации и заедно со Записникот од текот на 

јавното отварање ги доставува до 

Градоначалникот.  

Најповолниот учесник има обврска да уплати 

најмалку една рата од  најповолно постигнатата 

цена за пакет, која претставува годишен 

надоместок за пакет локациите, во рок од 5 дена 

од доставување на Записникот. 

По доставување на доказ за извршена уплата, во рок 

од седум дена Градоначалникот и најповолниот 

понудувач склучуваат договор за условите и 

начинот на користење и одржување на 

добиените пакет/и локации. 

Солемнизацијата на договорот да се изврши во рок 

од 30 дена од денот на склучување на договорот. 

Трошоците за солемнизација се на товар на 

корисникот на локациите. 

Записникот од спроведеното јавно отварање и 

извештајот за утврдени најуспешни понудувачи 

Комисијата ги доставува и до Секторот за 

финансии прашања следниот работен ден, во кој 

посебно се наведуваат депозитите кои треба да 

бидат вратени на учесниците на јавното 

наддавање (понудувачите). 

Секторот за финансии прашања е должен да ги врати 

депозитите на најповолните учесници во рок од 

5 дена од денот на склучување на договорот, а 

на останатите учесници во рок од 5 дена од 

доставување на Записникот и Извештајот. 

 

lV.  ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРЕНИТЕ 

СТРАНИ 
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Член 1 

Корисникот на локациите има обврска да плаќа 
надоместок за поставување на рекламни паноа 
на годишно ниво, еднократно или на дванаесет 
еднакви рати, заклучно со 15ти Декември во 
тековната година, за секое рекламно пано во 
Пакетот, како и комунална такса за истакнување 
на реклами, објави и огласи на јавни места, во 
висина утврдена во одлука за висина на 
комуналните такси во општината, како и 
надоместок за потрошена електрична енергија. 

 
   Член 2 

Во случај на откажување на најповолниот понудувач, 
договор за издавање  на рекламен простор под 
закуп му се понудува на следно рангираниот 
поволен понудувач. 

 
                                                                      Член 3 
 
            Секое рекламно пано од пакетот, на барање на 

утврдениот корисник на локации се поставува 
врз основа на микролокациски услови и 
одобрение издадено од Градоначалникот 
општината.  

По склучување на договорот за условите и начинот 

на користење и одржување на добиените 

пакет/и локации, корисникот на локациите  е 

должен  да достави барање (на готов образец) за 

добивање на одобрение за поставување на 

урбана опрема - рекламни паноа до Секторот за 

урбанизам, комунални работи и заштита на 

животната средина -  Одделение за комунални 

работи.  

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

6.1.Доколку во периодот на важност на оваа 

Програма се појави потреба од утврдување на 

нови локаци во градот или на општинските 

улици надвор од опфатот на град Прилеп, оваа 

програма ќе се дополни со новите локации, за 

кои ќе се спроведе постапка на истиот начин.  

6.2. Доколку некои од пакетите не бидат доделени 

по пат на претходно спроведен јавен оглас, 

истите може да се прегрупираат и да се дадат на 

повторен јавен оглас, со дополнување и измени 

на оваа програма. 

6.3.Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во “Службен гласник на 

општина Прилеп”. 

6.4. Со влегување во сила на Оваа програма 

престанува да важи Програмата за техничките 

карактеристики, начинот и постапката за 

поставување на урбана опрема - РЕКЛАМНИ 

САМОСТОЕЧКИ ПАНОА во сообраќајни површини 

на ОПШТИНСКИ ПАТИШТА И УЛИЦИ НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП за периодот 

2019-2023 Објавена во Службен гласник бр.10 од 

28.06.2019 година. 

    Број.09-1050/26                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.04.2021 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 
НАДОМЕСТОК ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА РЕКЛАМНИ 

ПАНОА  
 

 
 
1.Одлуката за утврдување надоместок за 

поставување на рекламни паноа, се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
   Број 08-1052/26  ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.04.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 

Врз основа на  член 36 од Законот за локалната 

самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр. 5/02), 

член 6 точка 6.3. од Одлуката за утврдување на 

потреба за поставување на урбана опрема и 

условите, начинот и постапката за поставување 

на урбана опрема(“Службен гласник” бр. 16/20,), 

член 16 и член 26 од Програмата за утврдување 

критериуми и стандардки за поставување на 

урбана опрема на подрачјето на општина прилеп 

(“Службен гласник” бр. 16/20,)  и член 2 алинеја 

4 од Одлуката за утврдување на висината на 



Службен гласник на Општина Прилеп број 4 од 23.04.2021 

29 
 

надоместокот за обезбедување на финансиски 

средства за изградба, реконструкција и 

одржување на патишта и улици во Општина 

Прилеп (бр. 07-672/5 од 26.03.2012год) Советот 

на Општина Прилеп на седницата одржана на 

ден 23.04.2021 година донесе: 

ОДЛУКА 

за утврдување на надоместок за поставување на 

рекламни паноа 

 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува висината на 

надоместок  за поставување на рекламни паноа 

на локации предвидени во пакети, поединечно, 

а кои пакети се предвидени во Програмата.  

 

Член 2 

Висината на надоместокот, односно почетната 

цена за секој пакет е добиена како производ од 

еднинечната цена од 15 000,оо ден., помножена 

со бројот на поединечни локации во секој пакет. 

      

Член 3 

Висината на надоместокот за поставување на 

рекламни паноа на локации предвидени во 

Пакет број 1, а кој износ ќе биде почетен износ 

наведен во јавниот опглас за прибирање на 

писмени понуди, изнесува 315.000,00 денари. 

Висината на надоместокот за поставување на 

рекламни паноа на локации предвидени во Пкет 

број 2, а кој износ ќе биде почетен износ 

наведен во јавниот опглас за прибирање на 

писмени понуди изнесува 315.000,00 денари. 

Висината на надоместокот за 

поставување на рекламни паноа на локации 

предвидени во Пакет број 3, а кој износ ќе биде 

почетен износ наведен во јавниот опглас за 

прибирање на писмени понуди изнесува 

330.000,00 денари. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во Службен гласник на 

Општина Прилеп. 

Член 5 

Со донесувањето на оваа одлука, 

престанува да важи Одлуката за утврдување на 

надоместок за поставување на рекламни 

самостоечки паноа бр.09-2276/14 од 28.06.2019 

година. 

    Број.09-1050/27                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.04.2021 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.463 КО ПРИЛЕП 
И КП БР.464 КО ПРИЛЕП НА БАРАЊЕ ОД ЉУБЕН 

МИРЧЕСКИ 
 
 
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.463 КО Прилеп и 
КП бр.464 КО Прилеп, на барање од Љубен 
Мирчески, се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
 

 
   Број 08-1052/27  ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.04.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 
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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 
23.04.2021 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.463 
КО Прилеп и КП бр.464 КО Прилеп, на барање од 

Љубен Мирчески 
 

 
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.463 КО Прилеп и 

КП бр.464 КО Прилеп. 

 
член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 
од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 
на Општина Прилеп’’. 
 
 
    Број.09-1050/28                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.04.2021 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.476 КО ВАРОШ 
НА БАРАЊЕ ОД ДИМЧЕ ЈАНЧЕСКИ 

 
 
 
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.476 КО Варош, на 
барање од Димче Јанчески, се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 

 
   Број 08-1052/28  ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.04.2021 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 
23.04.2021 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.476 

КО Варош, на барање од Димче Јанчески 
 

 
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.476 КО Варош. 
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член 2 
  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 
од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 
на Општина Прилеп’’. 
 
    Број.09-1050/29                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.04.2021 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.1586/1 КО 
ГОЛЕМО КОЊАРИ И КП БР.1586/12 КО ГОЛЕМО 
КОЊАРИ НА БАРАЊЕ ОД ПОЖАРЕНКА ДООЕЛ 

 
 
 
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.1586/1 КО 
Големо Коњари и КП бр.1586/12 КО Големо 
Коњари, на барање од Пожаренка ДООЕЛ, се 
објавува во “Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 
 
 
   Број 08-1052/29  ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.04.2021 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 
23.04.2021 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.1586/1 КО Големо Коњари и КП бр.1586/12 КО 
Големо Коњари, на барање од Пожаренка 

ДООЕЛ 
 

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.1586/1 КО 

Големо Коњари и КП бр.1586/12 КО Големо 

Коњари. 

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

 
    Број.09-1050/30                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.04.2021 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 ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШАЈ ЗА 
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕНА ЈКП „ВОДОВОД 

И КАНАЛИЗАЦИЈА“-ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 
01.01.2021 ДО 31.03.2021 ГОДИНА 

 
 
1.Одлуката за давање согласност на 
тримесечниот извештај за финансиското 
работење на ЈКП ,,Водовод и канализација’’-
Прилеп за период од 01.01.2021 до 31.03.2021 
година, се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
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   Број 08-1052/30  ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.04.2021 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 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 
23.04.2021 година, донесе:  

 
 

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

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

01.01.2021 до 31.03.2021 година 
 

член 1 
 Се дава согласност на тримесечниот 
извештај за финансиското работење на ЈКП 
,,Водовод и канализација’’-Прилеп за период од 
01.01.2021 до 31.03.2021 година број 05-113/1 од 
16.04.2021 година.  
 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈКП ,,Водовод 

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

 
член 3 

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

 
    Број.09-1050/31                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.04.2021 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 ИЗМЕНИТЕ НА ПРОГРАМА 

ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ 
КОМУНАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОСНОВАНИ ОД 

ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА 
 

 
1.Измените на програма за субвенционирање на 
јавните комунални претпријатија основани од 
ЕЛС Општина Прилеп за 2021 година, се објавува 
во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08-1052/31  ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.04.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 
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