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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 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ЗИМСКАТА
СЛУЖБА НА ПОДРАЧЈЕТО ОД ОПШТИНА ПРИЛЕП,
ЗА СЕЗОНА 2021/2022

1.Оперативната Програма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето од
Општина Прилеп, за сезона 2021/2022, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-1646/1
29.06.2021 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на чл.36 ст.1 т.1 од Законот за локалната самоуправа (,,Сл.весник на РМ,,бр.5/2002) и
чл.26,ст.1,т.1 од Статутот на општина Прилеп (,,Сл.гласник на општина Прилеп,,бр.6/2003),Советот на
општина Прилеп на седницата одржана на 29.06.2021 година, донесе:
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето од
Општина Прилеп, за сезоната 2021/2022

1.Цел на Програмата;
2.Обем,динамика и ниво на одржувањето;
3.Организациска поставеност на зимската служба и обврски на учесниците:
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3.1.Претпријатие на кое ќе му биде доверена работата;
3.2.Советот на општината Прилеп;
3.3.Надзорен орган;
3.4.Општински центар за справување со кризи;
3.5.Други учесници;
3.6.Организации,заедници и граѓани;
4.Прилози:
4.1.Преглед на приоритетното чистење и посипување на сообраќајниците во градот;
4.2.Список на одговорните лица од претпријатието на кои ќе му биде отстапена работата, со
Одлука на Управниот Одбор;
4.3.Карта-ситуација за приоритетот на расчистувањето на сообраќајниците:
-сообраќајници од прв и втор приоритет;
-критични(црни) точки;
-должините на коловозните површини за ослободување се дадени во прегледот за приоритетно
чистење и расчистување на сообраќајниците (дел 4.1.1 и 4.1.2.) и изнесуваат 42.700,00м.од 1 приоритет ;
17.450 м. од 2 приоритет и.(дел 5) 80700 м. општински патишта на кои ќе се интервенира по потреба и
барање на нарачателот.
ВОВЕД
Одржувањето на коловозните површини и нивното оспособување за прием на сообраќајот во
зимските услови претставува значајна потреба на граѓаните и стопанството,бидејќи се можни
нарушувања и прекини на нормално одвивање на сообраќајот во градот.Особено се неповолни
изненадувањата од временските непогоди посебно при несоодветно извршена подготовка на
надлежните органи.
Оваа Програма тргнува,пред се,од претпоставката за обезбедување на одговорен однос на сите
во Општината,особено на тој начин би имале поприфатливи услови за сообраќајот и би овозможиле
рационално и економично извршување на Програмата. Уште позначајно е што ќе се создадат
потребните услови за нормално одвивање на стопанските и други дејности.

1.Цел на Програмата
Програмата има цел да предвиди услови за ефикасно организирање и функционирање на зимската
служба на подрачјето на општината Прилеп преку:
-одредување обемот на работата и нивото на чистењето на снегот и голомразиците од коловозните
површини;
-дефинирање на работите и задолженијата на учесниците во реализацијата на оваа Програма;
-дефинирање на обврските на сите учесници во реализација на Програмата.
2.Обем,динамика и ниво на одржување
2.1.Обем на одржување
Тргнувајќи од основната цел на Програмата, физичкиот обем на работите е утврден согласно
приоритетот за оспособување на коловозите за функционирање на сообраќајот и тоа:
-сообраќајниците по соодветен приоритет, по кој се одвива сообраќајот, виталните
сообраќајници и пристапи(од сообраќајниците до објектот) до објектите чие фуникционирање е од
витално значење за градот.
2.2.Ниво и динамика на одржувањето
Расчистувањето на коловозните површини се врши по следниот приоритет:
-сообраќајници од 1 приоритет по кој се одвива сообраќајот со критични точки и пристап кон
објекти кои се од витално значење за градот и други сообраќајници означени во прегледот.
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-сообраќајници од 2 приоритет.
-интервенции по потреба.
Отстранувањето на подмразнатиците во услови кога нема врнежи(падавини) се врши по
приоритетот на критичните точки и сообраќајниците по кои се одвива сообраќајот.
Дежурството во зимскиот период се извршува со два камиони со плуг за чистење на снег и
посипувач во текот на целата зимска сезона 2019/2020 год. на две дефинирани локации од страна на
изведувачот.
Одговорните работници на дежурство вршат потребни контакти со сите субјекти, ја
спроведуваат Програмата и даваат потребни информации на надлежните субјекти и граѓани.
Дежурството го изведуваат работниците на претпријатието на кое ќе му бидат доверени
работите, со својата ангажирана маханизација, работната сила и тоа според приоритетноста одредена со
оваа Програма.
Сообраќајниците од прв приоритет ќе бидат оспособени за функционирање на сообраќајот во
зимски услови најдоцна до 06,30 часот поради доаѓањето на работните места на луѓето и учениците или
за најмногу од 5(пет) часа по престанокот на врнежите од снег.
Останатите сообраќајници од 2 приоритет ќе се оспособуваат за 12-24 часа по оспособувањето на
сообраќајниците од 1 приоритет.
Доколку е потребно да се вклучи и друга механизација, тоа го врши претпријатието на кое му е
доверена работата, по претходна согласност од надзорниот орган, а по налог на нарачателот.
Претпријатието на кое му е доверена работата треба да располага минимум со следната
механизацијата, опрема, материјали и работна сила.
Назив на работи
Камион со плуг (нож) за чистење на снегот и соларка за абразивен материјал (со
дупли пренос)
Камион со плуг (нож) за чистење на снегот и посипувач
Грејдер
Утоварувач со предна корпа
Утоварувач со предна корпа и нож за чистење на снег
Булдожер-гасеничар со нож
Трактор со нож за чистење на снег
Мини багер (кршечки) со предна утоварена корпа и нож за чистење снег

парчи
ња
2
3
1
1
1
1
1
1

3.Организациска поставеност на зимската служба и обврска на учесниците
На подрачјето на општина Прилеп, зимската служба ја организира Единицата на локална
самоуправа-Прилеп, како носител на сите работи и активности кои се однесуваат на целокупното
функционирање на зимската служба.
Преку својот надзорен орган ја следи реализацијата на Програмата и издава налози за работата.
Согласно Законот за јавни набавки се одредува претпријатие кое ќе ја спроведува Оперативната
Програма и остварува соработка со сите други субјекти во Општината задолжени за спроведување на
Програмата за зимска служба.
Функционирањето на зимската служба се остварува со следната организациска поставеност:
3.1.Претпријатие на кое ќе му бидат отстапени работите
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Претпријатието на кое ќе му бидат отстапени работите, формира тело за организирање и
раководење на Зимската служба.Телото ја следи реализацијата на оваа Програма, работата на пунктот и
заедно со Стручната служба одлучува за преземање потребни активности предизвикани од времените
неприлики.
Претпријатието ги има следните задолженија:
-организира непрекинато дежурство со два камиони со плуг за чистење на снег и посипувач со
шофер и минимум еден работник по камион во текот на целата зимска сезона 2021/2022 год на две
дефинирани локации на територијата на Општина Прилеп од страна на изведувачот.
- осанатата механизација изведувачот ја ангажира по налог за работа издаден од
Инвеститорот максимум 24 часа пред најава за обилни врнежи од снег. Налогот од Инвеститорот во
исклучителни услови може да биде доставен и порано со цел да се обезбеди навремено чистење на
градот.
-со специјални машини,опрема и работна рака врши посипување на индустриска сол за
отстранување на подмрзнатица од коловозните површини;
-возилата, машините и другата потребна механизација ја доведуваат во исправна состојба за
дејствување во зимски услови и истата во текот на траењето на зимската сезона ја чува на плацот на
претпријатието или определените пунктови како би можела при укажана потреба навремено да биди
ставена во функција.
-води целосна документација за работата на Зимската служба;
-доставува до нарачателот распоред на лица за дежурство, со податоци за работната рака и
механизација;
-секојдневно и редовно го информира нарачателот за работата на Зимската служба, како и
надзорниот орган;
-ги прима и секојдневно ги доставува до ЦИТ извештаите и прогнозите за временските услови,
нарачателот и Министерството за внатрешни работи;
-секојдневно изготвува извештај за извршените работи од смената во Зимската служба, во
соработка со раководителот на смената;
-врши редовно и тековно одржување на возилата и специјалните машини како и на другата
механизација;
-организира редовно дежурство со потребна опрема и алат, резерви делови и стручен кадар за
обезбедување исправноста на механизацијата и дејствување на Зимската служба;
-За сезоната 2021/2022 година се обезбедуваат следните материјали:
-набавка на песок (ризла-2 )----------------- 2100 м3
Поради одредени недостатоци и можни несакани дејствија на мермерот и гранитот кои
можат да предизвикаат одредени штети се препорачува да се користи матерјал-доломит или друг
еквивалентен матерјал чија цврстина се движи во следните граници :
- напрегање на притисок ( 80-120 ) Мпа
-набавка на индустриска сол--------------- 700 Т
Употребата на гранулираниот песок и индустриската сол во зимските услови при температури на
мрзнење, ќе биде како мешавина 3:1(гранулиран песок и сол), заради посипување на нагорни и критични
места.
3.2.Советот на општина Прилеп,со стручните служби
-ја усвојува оваа оперативна Програма;
-го контролира извршувањето на оваа Програма;
3.3.Единица на Локална самоуправа
-ја координира активноста на сите задолжени субјекти во извршувањето на задачите од
Програмата;
-преку средствата за јавно информирање, информира за работата на Зимската служба и
обврските на учесниците.
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- Дава налог за работа на претпријатието на кое му се отстапени работите.
- Ја следи временската ситуација и одлучува за отпочнување ; редуцирање или укинување
на дежурствата на механизацијата и работниците, за што благовремено ( најкасно во рок од 24 часа ) го
известува претпријатието на кое му е отстапена работата.
3.4.Надзорен орган
Надзорниот орган го определува носителот на работите со решение со кое ги определува
работните задачи при реализацијата на Програмата за организирање и функционирање на Зимската
служба на подрачјето на општина Прилеп за сезоната 2021/2022година.
Надзорниот орган ги врши следните работи:
1.Ја следи работата на извршителот на работите и за тоа изготвува комплетна техничка
документација;
2.Координира со органите и телата на Советот на општина Прилеп, со Центарот за справување со
кризи, Министерството за внатрешни работи и други учесници, претпријатија, заедници и граѓани ;
3. Врши и други работи и работни задачи во врска со реализацијата на Програмата.

3.5.Општинскиот Центар за справување со кризи
Општинскиот Центар за справување со кризи не е непосредно вклучен во работата на Зимската
служба, меѓутоа Центарот посредно ќе ја
следи работата на Службата преку благовремено
информирање.
Во случај на појава на елементарни непогоди од поголеми размери на подрачјето на општина
Прилеп во зимскиот период, кои не ќе можат да се разрешуваат со организациска поставеност на
Зимската служба, Општинскиот Центар прогласува вонредна состојба и непосредно раководи со акциите
за отстранување на последиците. Во вакви случаеви, товарот е на буџетот на Општината или од други
извори што ќе ги утврдат надлежните органи.
3.6.Други учесници
3.6.1.Министерството за внатрешни работи-сообраќајната полиција го контролира и регулираа
сообраќајот во новонастанатите состојби на сообраќајниците и патиштата и секогаш ќе биде непосредна
врска со сите задолжени субјекти, ги отстранува паркираните возила како би се овозможило чистење на
сообраќајнците.
3.6.2.Надлежниот општински орган за комунални работи се грижи за спроведување на Одлуката
за одржување за комунален ред на подрачјето на Општината Прилеп, во делот за отстранување на снегот
и мразот, преку инспекциските служби.
3.6.3.Репбуличкиот хидрометеоролошки завод доставува извештаи и прогнози ( дневни,
тродневни, неделни и месечни), за временските услови до: Општината Прилеп, Претпријатието на кое му
е доверена работата, ЦИТ на Прилеп, Стручна служба и надзорот.
3.7.Претпријатија, заедници и граѓани
3.7.1.ЈКП,,Комуналец,,Прилеп-РЕ,,Комунална Хигиена,,-ги превзема потребните мерки за
отстранување на снегот и мразот:
-Отворање на пешачки премини;
-Отворање на пешачки патеки по тротоарите и плочниците;
-Чистење на снегот од ивиците на коловозите за нормално функционирање на сливниците;
-Целосно чистење на мостовите;
-Чистење и празнење на уличните корпи;
3.7.2.Електродистрибуција-Прилеп ги презема потребните мерки за чистење на снегот од
надворешните електроинсталации.

5

Службен гласник на Општина Прилеп број 7 од 29.06.2021 година
3.7.3.Автобуска станица Прилеп, презема мерки за отстранување на снегот и мразот од
автобуската станица и незино оспособување за користење.
3.7.4.АД,,Македонски телекомуникации,,-Скопје, ги презема потребните мерки за чистење на
снегот од надвозните ТТ уреди,инсталациите и телефонските говорници.
3.7.5.Претпријатијата и заедниците чии отворени објекти и простории се користат од страна на
граѓаните(пазаришта,гробишта,железнички премини, ранжирани станици, бензиски пумпи и слични
објекти), преземаат брзи и ефикасни мерки за отстранување на снегот и подмразнатиците од овие објекти
и простории.
3.7.6.Претпријатијата, заедниците и граѓаните-сопственици, односно корисници на деловни
згради и деловни простории (стоковни куќи, дуќани, продавници и сл.објекти), преземаат мерки за
чистење на снегот од подмразнатицата пред овие објекти.
3.7.7.Граѓаните го чистат снегот и подмразнатицата од тротоарите, патеките и приодите пред
своите станбени згради.
3.7.8.Исто така, граѓаните го чистат снегот од крововите и терасите, при што водат сметка за
безбедноста на минувачите, надворешните инсталации и сообраќајот. Исчистениот снег се собира пред
зградите и притоа се обезбедува непречен сообраќај.
3.7.9.Сечењето, отстранувањето на гранки и дрва го врши ЈП ,,Комуналец,, -Прилеп.
3.7.10.За сите оние кои нема да ги извршуваат потребните работи ќе се постапува според
одлуката за комунален ред.
4. ПРЕГЛЕД ЗА ПРИОРИТЕТНО ЧИСТЕЊЕ И ПОСИПУВАЊЕ
НА СООБРАЌАЈНИЦИТЕ-УЛИЦИТЕ
4.1.Сообраќајниците по кои се одвива сообраќајот, витални сообраќајници, критични точки и
пристапи (од сообраќајниците до објектот), до објектите чие функционирање е од витално значење за
градот.
4.1.1.УЛИЦИ (1 приоритет) со вкупна должина од 42.700 м.

.
.
.

1
,,Александар Македонски,,-од таблата на влезот од Плетвар, до
таблата на излезот од градот кај ,,Црн Бор,,
2
,,11-ти
Октомври,,-од
ОУ,,Г.Делчев,,(кружен
тек)по
,,Јоска
Јорданоски,,до Бул.,,Гоце Делчев,,.
3
,,Ген.Васко Карангелески,, од Бул.,,Г.Делчев,, до влез во бензиска
Касарни
4
Бул.,,Г.Делчев,, од СО Прилеп до Железничка станица

4.500 м.

5
,,Л.Котески,, од рампата на железнички премин до таблата на излез од
градот кај Мермерен Комбинат
6
,,Прилепски Бранители,, (стара ,,Ѓ.Петров,,) од Бул.,,Г.Делчев,, до
,,О.Чопела,, во Варош.
7
,,О.Чопела,,низ Варош до таблата на излезот од градот

1750 м.

950 м.

1800 м.
1700 м.

.
.
.

1500 м.
1500 м.

.
.

8
,,Сотка Ѓорѓиоски,, од Бул.,,Г.Делчев,, по ,,К.Јосифоски,,
,,А.Македонски,,
9
,,Цар Самоил,, од ,,А.Македонски,, до пресекот со А-3

до
550 м.
1100 м.

.
1

,,М.Ацев,, од ,,А.Македонски,, до ,,Ѓ.Димитров,,

600 м.

0.
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1

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

450 м.

1

,,Д.Нареднико,, од Бул.,,Г.Делчев,, до ,,А.Македонски,,

500 м.

1.
2.
3.

1
,,Кеј 9-ти Септември,, од нас.,,Ѓогдере,, (тесниот
ул.,,Ал.Македонски,,-крак
1
,,Кеј 1-ви Мај,, од ,,Ј.Јорданоски,, до ,,Димо Наредникот,,

мост)

до

1900 м.
1500 м.

4.
1

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

950 м.

1

,,Борка Талески,, од ,,Методија Патчев,, до ,,В.Циривири,,

1300 м.

1

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

250 м.

5.
6.
7.
8.
9.

1
,,Браќа Миладиновци,, од Бул.,,Г.Делчев,, околу нас. ,,Точила,, до
нас.,,Точила-2,,
1
,,Архиепископ Доситеј,, од ,,М.Козар,, до Бензиска пумпа кај
железничка станица
2
,,Егејска,, од ,,Прилепски Бранители,, до Бул.,,Г.Делчев,,

1350 м.
1100 м.
1100 м.

0.
2

,,Кузман Јосифоски,, од ,,Егејска,, до Бул.,,Г.Делчев,,

2

,,Самоилова,, од ,,Браќа Миладиновци,, до ,,Прилепски Бранители,,

500 м.

1.
2.
3.

700м.
2
,,М.Козар,, од ,,Прилепски Бранители,, по,,К.Мисирков,,
,,Ген.В.Карангелески,,
2
,,Трајко Николоски,, од ,,А.Македонски,, до Бул.,,Г. Делчев,,

до

4.

900 м.
1200м.

2

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

2

,,Ѓ.Петров,, од ,,Октомвриска,, до ,, А.Македонски,,

5.

2300 м.
250 м.

6.
2,,Борка Утот,, од ,,К.Јосифоски,, до ,,Д.Нареднико,,
7.
28.

,,Октомвриска,, од Кружен тек до ,,5-та Прилепска Бригада,,

29.

,,Партизанска,, од ,,Прилепски Бранители,, до ,,Петар Ацев,,

30.

,,Петар Ацев,, (стара ,,Београдска,,) од ,,Партизанска,, до ,, Тризла,,

250 м.

700 м.
450 м.

31.
32.

,,Тризла,, од ,, Прилепски Бранители,, до Дабничка Река
,,5-та Прилепска Бригада,, од ,,Октомвриска,, до ,,А.Македонски,,

33.
34.

,,11-ти Октомври,, од ,,Тризла,, до ,,М.Козар,,
,,Бидимаш,, од ,,Д.Нареднико,, до рампата на железничка линија

35.

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

200 м.
1350 м.
750 м.
450 м.
700 м.

36.
37.
38.
39.
40.

,,Браќа Ламески,, од Бул.,,Г.Делчев,, до ,,Кеј 1-ви Мај,,
,,Бранко Секулоски-Бељата,,(стара,, Кеј 4-ти Јули,,) од ,,Генерал Васко
Карангелески,, до ,,Ј.Јорданоски,,
,,Вера Циривири,, од ,,Б.Талески,, до ,,Методија Патчев,,
,,Февруарски поход,, со ,,Борка Спиркоски,, по ,,Кеј 19-ти Септември,, до
,,Ј.Јорданоски,,
,,М.Камен,, од ,,Ѓ.Димитров,,(кружен тек) по ,,3-ти Ноември,, до ,,М.Патчев,,

300 м.
350 м.
850 м.
1050 м.
1100 м.
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650м.
41.

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

42.

,,Ѓ.Димитров,, од кружен тек до ,,Б.Талески,,
В К У П Н О:

350 м.
1000 м.
42700 м.

4.1.2.УЛИЦИ (2 приоритет) сообраќајници од поголемо значење за населението со вкупна должина
17450 м.
1.

,,Мирче Ацев,, од ,,Александар Македонски,, до ,,Кеј 9-ти Септември,,

2.

6.
7.
8.
9.

,,Трајко Тарцан,, од ,,М.Ацев,, кај ОУ,,Кочо Рацин,, по ,,Блаже Николоски,, до
,,Борка Талески,,
,,Мариовска,, од ,,В.Циривири,, до ,,М.Ацев,,
,,Пенка Котеска,, од ,,Борка Талески,, до ,,3-ти Ноември,,
,,3-ти Ноември,, од ,,Пенка Котеска,, до ,,Круме Беќар,, по ,,Круме Беќар,, до
,,Ѓ.Димитров,,
,,Бистра,, и ,,Осоговска,, -Сточно Пазариште
,,Битолска,, од ,,Цар Самоил,, до ,,Б.Талески,,
,,Ц.Коњарец,, од ,,Битолска,, до ,,Македонска,,
,,Македонска, од ,,Ц.Коњарец,, до ,,Јордан Грабулоски,,(стара ,,Динара,,)

10.

,,Блаже Иваноски,, од ,,Цар Самоил,, по ,,Јордан Грабулоски,, до ,,Македонска,,

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

,,Цане Кузманоски,, од Сала ,,Македонија,, до Пивара
,,Андон Слабејко,, од ,,Д.Нареднико,, до Железничкиот мост
,,Борка Стеваноски,, од ,,А.Слабејко,, до ,,Бидимаш,,
,,Р.Секирчанец,, од Бул.,,Г.Делчев,, до ,,Егејска,,
,,Ладо Лапецот,, од ,,Егејска,, до ,,Браќа Миладиновци,,
,,К.Јосифоски,, од ,,Егејска,, до Интернат
,,К.Волнароски,, од ,,Партизанска,, до ,,Ц.Мавровски,,под Кули
,,Козјак,, од ,,Прилепски Бранители,, до ,,Мукос,,
,,11-ти Октомври,, од ,,Ј.Јорданоски,, до ,,Ген.В Карангелески,,
,,Крушевска,, од ,, Ген.Васко Карангелески,, до ,,Бранко Секулоски-Бељата,,

21.
22.

,,Киро К.-Платник,, од ,,Крушевска,, до ,,Наум Н.Борче,,
,,Наум.Н.Борче,, од ,,Киро К.Платник,, до ,,Бранко Секулоски Бељата,,

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

,,Гемиџиска,, од ,,Јоска Јорданоски,, до ,,Февруарски Поход,,
,,Петар Поп Арсов, од ,,ѓ.Димитров,,по ,,К.Пејчиновиќ,, и,,Нада Циривири,, до
,,Т.Тарцан,,
,,Радовишка,, од ,,Октомвриска,, до ,,3-ти Ноември,,
,,Пчиња,, од ,,Радовишка,, до ,,Ј.Х.Џинот,,
,,С.Китаноски,, од ,,Ј.Јорданоски,, до ,,Бл.Спиркоски,,
,,Бл.Спиркоски,, од ,,С.Китаноски,, до ,,Фебр.Поход,,
,,Кеј 19-ти Септември,, од ,,Б.Спиркоски,,до ,,Ген.Васко Карангелески,,

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

,,Д.Антулески,, од,,О.Чопела,, до ,,П.Тошев,,
,,Б.Лопач,, од ,,О.Чопела,, до Ман.,,Св.А.Михаил,,
,,Г.Димитриоски,, по ,,Г.Јанкулоски,,до Бугарски бараки
,,Љубе Грујоски,, од,,Л.Котески,, до пат за затворот
,,2-ри Август,, од ,,Ѓ.Димитров,, до крај на асфалт
,,П.Брашнаров,, од ,,С.Китаноски,, до ,,Кеј 19-ти Септември,,
,,Д.Груев,, од ,,Мукос,, до ,,Прилепски Бранители,,

300 м.

3.
4.
5.

400 м.
250 м.
550 м.
650 м.
1000 м.
400 м.
950 м.
300 м.
650 м.
700 м.
650 м.
450 м.
350 м.
500 м.
500 м.
500 м.
250 м.
400 м.
350 м.
300 м.
150 м.
250 м.
550 м.
450 м.
300 м.
350 м.
200 м.
350 м.
600 м.
950 м.
350 м.
450 м.
350 м.
450 м.
150 м.
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37.

,,Велко Јанкулоски,, од ,,Ладо Лапецот,, до ,,Пере Тошев,,
В К У П Н О

350 м.
17450м

5.ПРЕГЛЕД НА ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШТА КОИ ЌЕ
СЕ ЧИСТАТ И ПОСИПУВААТ ПО УКАЖАНА ПОТРЕБА
И БАРАЊЕ НА НАРАЧАТЕЛОТ
1.
2.
3.

Општински пат Л6001955 02 ( врска со А3 - нм. Лопатица )
Општински пат Л6001955 01 ( врска со А3 - нм.Чепигово )
Општински пат Л6001955 05 ( врска Р1101 - нм. Загорани )

4.
5.

Општински пат Л6001955 06 ( врска Л600195 05 - врска со Р2339 )
Општински пат Л6001955 07 дел (врска Р1101 - нм. Шелеверци )

1500м
3700м

6.

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

4000м

7.
8.
9.

Општински пат Л6001955 10 ( врска Р1303 - нм. Големо Коњари )
Општински пат Л6001955 11 ( врска со Р1303 - нм. Мажучиште )
Општински пат Л6001955 15 ( врска со Р1107 - нм. Штавица )

500м
500м
1000м

15500м
5000м
4500м

10.
11.

Општински пат Л6001955 16 дел ( врска со Р1107 - нм. Бонче )
Општински пат Л6001955 17 ( врска со Р1107 – нм. Чаниште )

3000м
12000м

12
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Општински пат Л6001955 21 ( врска со П1107 – нм. Манастир )
Општински пат Л6001955 24 дел (Прилеп – ман.Св. Никола Прилепец)
Општински пат Л6001955 25 Прилеп – нм. Селце )
Општински пат Л6001955 26(врска со Л6001955 25–ман.Св.Димитрија )
Општински пат Л6001955 28 дел ( врска со А1 - нм. Лениште )
Општински пат Л6001955 29 дел ( врска А1 – нм. Оревоец )
Општински пат Л6001955 36 (врска Р1303 – ман.Св.Богородица – Трескавец)

3000м
8000м
1500м
2500м
1500м
3000м
8000м

19.

Пат до Пречистителна станица (врска
Прилеп)
ВКУПНО

2000 м

ул.Леце Котески – Пречистителна станица

80700м

НАПОМЕНА: СЕ ЧИСТАТ СО ВОЗИЛО СО ПЛУГ
Со посебен налог од нарачателот преку надзорниот орган, ќе се подигнува снегот и мразот од
Старата чаршија и Бул.,,Гоце Делчев,, во Прилеп.
Чистењето на сообраќајниците и општинските патишта кои не се предвидени со Оперативната
програма ќе се врши само во исклучителни случаеви и со посебен налог од нарачателот.
Оперативната програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во ,,Службен гласник
на Општина Прилеп,,.

бр.09-1644/2
29.06.2021 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”
бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 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 ГОДИШЕН АКЦИСКИ ПЛАН ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА
2021 ГОДИНА

1. Годишниот акциски план за социјална заштита на Општина Прилеп за 2021 година, се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-1646/2
29.06.2021 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на чл.36 ст.1 т.15 од Законот за локалната самоуправа (,,Сл.весник на РМ,,бр.5/2002),
Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 29.06.2021 година, донесе:
ГОДИШЕН АКЦИСКИ ПЛАН
за социјална заштита на Општина Прилеп за 2021 година


Вовед

Произлезен од искуството и информациите од Меѓуопштинскиот центар за социјална работа –
Прилеп, АВРСМ – Прилеп, Програмата за остварување на социјална заштита и други закони и
подзаконски акти, како и програми кои се однесуваат на социјалната заштита во Република Северна
Македонија, Акциониот план за развивање на облици и форми за давање на социјални услуги,
односно подобрување на социјалната заштита на територија на Општина Прилеп, е во согласност со
Законот за социјална заштита, Законот за детска заштита и Законот за локална самоуправа,
обврските на општините кои произлегуваат од истите закони и Програмата за социјална заштита на
Општина Прилеп 2019-2021 година.
Со овој Акционен план се утврдуваат активностите определени врз основа на анализата на
состојбата на целокупната сфера на социјално живеење и идентификуваните проблеми. Се
утврдуваат и целите, приоритетите и правците на развојот на социјалната заштита на граѓаните, со
мерки на активна социјална политика.

Проект Бр. 1
СОЦИЈАЛНА МОБИЛНОСТ

Буџет:
220.000,00 денари

Проект за јавни политики за развој на вонинституционална
социјална заштита на територијата на Општина Прилеп.
Краток опис на проектот / активности
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Подобрена ефикасност на локалната самоуправа во испорака на социјални услуги кон најранливите
категории во општеството, преку нивно активно вклучување низ партиципативен процес, со цел за во насока
на остварување на фундаменталните права, демократијата и владеењето на правото во насока на придонес
на Општина Прилеп кон ЕУ интеграциските реформи. Унапредување на процесот за заштита и грижа на
старите лица преку давање на специјални услуги и домашна нега, како и развивање на формата ангажирање
на лични асистенти, се со цел поголема адаптација на старите лица во модерното општество. Односно,
помош во домашни услови за стари и инвалидни лица и нивните семејства (дистрибуција на храна,
одржување на хигиена во домот и лична хигиена, поправки и прилагодување на условите за живот во домот,
снабдување со храна и лекови, прошетки во парк, природа и сл.);
- Управување и координација;
- Анализа на потребите, проблемите и формите на заштита;
- Теренски активности;
- Промоција на проект и подигање на јавна свест за волонтерство во делот на социјална заштита.
-Подобрување на дијалогот помеѓу локалната самоуправа и граѓаните во спроведувањето на рамка за
обезбедување на социјална заштита на локално ниво;
-Воспоставување на платформа за граѓански-јавен дијалог за усогласување на политиките со постојните
општински одлуки и политики за промоција на инклузијата како децентрализирана општествена
одговорност на општините;
-Обезбедување на подобар пристап до социјална заштита на ранливите групи, развивање на форми на
социјална заштита на локално ниво;
-Подигање на свеста за потребите на ранливите групи и добри практики преку поттикнување на
волонтерство.
Очекувани резултати:
- Формиран и обучен тим за испорака на услуги за социјална заштита;
- Испорачани услуги до корисниците опфатени со овој проект;
- Зголемена свест за активно волонтерство.
Партнери
-Меѓуопштински центар за социјална работа

Реализација:
2021 година

Целна група:
- Поединци кои се опфатени со програмата за социјална заштита;
- Семејства на корисниците на социјална заштита;
- Даватели на социјални услуги;
- Носители на одлуки на локално и централно ниво;
- Пошироката јавност во Прилеп и Република Северна Македонија.

11

Службен гласник на Општина Прилеп број 7 од 29.06.2021 година
Проект Бр. 2
ЕПППН - ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ И ПОМОШ ВО
НАТУРА

Буџет:
Буџет на Општина Прилеп: 1.030.000,00
денари

Краток опис на проектот / активности
-

Ублажување на непогодната состојба на поединци и семејства како резултат од неповолната економска
состојба во форма на социјални надоместоци, лекување
Очекувани резултати:

-

Подобрување на грижата за граѓаните на Општина Прилеп
Индикатор за успешност: Број на корисници на еднократна парична помош и помош во натура
Партнери

Реализација:

Градоначалник на Општина Прилеп

2021 година

Совет на Општина Прилеп
Центар за социјална работа
Целна група:
- Поединци кои се опфатени со програмата за социјална заштита;
- Семејства на корисниците на социјална помош;
- Граѓани на Општина Прилеп

Проект Бр. 3
ОПШТИНСКО КОРИСНА РАБОТА

Буџет:
Буџет на Општина Прилеп: /



Средствата се финансирани од страна
на УНДП.
Кофинансирањето од страна на
општината зависи од активниот повик
за тековната година.

Краток опис на проектот / активности
-

Целта на оваа програма е да го унапреди системот за обезбедување на социјални и здравствени
услуги на локално ниво преку надополнување на постојните или вововедување на нови услуги.
Програмата промовира партиципативен пристап во дефинирањето на потребите и
дизајнирањето на услугите, со инволвирање на самата заедница и институции на локално ниво.
Програмата исто така има за цел да
придонесе и за постепено вклучување на невработените лица кои потешко се вклучуваат на
пазарот на труд. Активностите ќе бидат дизајнирани во согласност со повикот
Очекувани резултати:

-

Зголемување на понудата на социјалните услуги согласно потребите

на населението
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-

надлежност на локалната самоуправа;
Помош на институциите на територијата на Општина Прилеп, преку обезбедување на
дполнителни услуги од социјални сфера.
Помош на лицата кои потешко се вклучуваат на пазарот на трудот или лица од социјално
ранливи категории за стекнување на дополнителни вештини и нивно постепено вклучување на
пазарот на трудот.
Партнери
Реализација:

Центар за социјална работа

2021/2022 година

Целна група:
- Деца со посебни потреби;
- Детски градинки;
- Старски домови.

Проект Бр. 4
ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТАР ЗА ЛИЦА СО
ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА

Буџет:
Буџет на Општина Прилеп: 1.200.000,00
денари



Средства за хигиена и тековно
одржување;
Средства за одржување на котларата
за греењее и други работни
активности.

Краток опис на проектот / активности
-

Обезбедување на средства за тековно одржување на Дневниот центар за лица со церебрална парализа.

Очекувани резултати:
-

Подобрување на грижата за лицата со церебрална парализа во Општина Прилеп
Зголемен број на корисници: Број на корисници
Партнери
Реализација:

Министерство за труд и социјална политика

2021 година

Целна група:
- Лица со церебрална парализа.
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Проект Бр. 5
ПРОГРАМА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ
ТРОШОЦИ ЗА ВОДА НА СОЦИЈАЛНО РАНЛИВИ КАТЕГОРИИ
НА ГРАЃАНИ

Буџет:
Буџет на Општина Прилеп: 2.500.000,00
денари

Краток опис на проектот / активности
-

Обезбедување на средства преку Програма за субвенционирање на месечните трошоци за вода
за социјално ранливите категории на граѓани за 2021 година, со која се уредува видот, висината
и начинот на субвенционирање на месечните трошоци за вода на социјално ранливи категории
на граѓани за 2021 година, што е од особена важност за постигнување на повисоко ниво на
социјална правда и обезбедување на соодветно ниво на социјална заштита на најранливите
слоеви во Општина Прилеп.
Очекувани резултати:

-

Корисниците на постојана парична помош (самохрани родители кои имаат деца до тригодишна
возраст, лица кои заради хронични заболувања не се способни за да бидат работно ангажирани,
потоа стари лица над 65 годишна возраст кои не се материјално обезбедени по друг основ
(немаат стекнато право на пензија)) да можат редовно да ги подмирува месечните трошоци за
вода, како основен ресурс за нормален живот на едно семејство.
Партнери
Реализација:

Јавна установа Меѓуопштинскиот центар за
социјална работа - Прилеп

2021 година

Целна група:
- Социјално ранливи категории на граѓани, евидентирани во Јавна установа Меѓуопштинскиот центар за
социјална работа Прилеп, како корисници на постојана парична помош

роект Бр. 6
ЈАВНИ РАБОТИ

Буџет:


Средствата се финансирани од страна
на УНДП
Кофинансирањето од страна на општината
зависи од активниот повик за тековната
година.

Краток опис на проектот / активности
-

Ангажирање на евидентирани невработени лица со ниски клвалификации во проекти од
инфраструктурен карактер из аштита на животната средина на локално ниво во сезонскиот
период кога обемот на работните задачи за одржување на јавните зелени површини и јавните
прометни површини (улици) е зголемен, како и во делот на извршување на дополнителни
активности надвор од предвидените програми за работа на ЈП кои се однесуваат на активности
на проширување на дејноста на одржување на јавната чистота и подигање на нови и одржување
на постоечките зелните површини во општината, како и изведување на активности на чистење
на урбани и рурални средини,се јавува потреба од ангажирање на дополнителен број на
извршители во Јавните претпријатија основани од Општината кои би биле ангажирани за
наведените активности.
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Очекувани резултати:
-

Ангажирање на одреден број (во заврисност и повикот и број на одобрени позиции)
евидентирани невработени лица со ниски клвалификации кои ќе стекнат работно искуство и
вештини, со што ќе станат поквалитетни баратели на пазарот на трудот.
Партнери
Реализација:

АВРСМ – Прилеп

2021 година

ЈКП „Комуналец“ - Прилеп
Целна група:
- Eвидентирани невработени лица со ниски клвалификации АВРСМ - Прилеп

Проект Бр. 7
ТРЧАМЕ ЗАЕДНО ЗА ЛИЦАТА СО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА

Буџет:
Буџет на Општина Прилеп: /



Хуманитарна трка организирана во
соработка со бизнис секторот
Општина Прилеп учествува со човечки
ресурси

Краток опис на проектот / активности
-

-

Традиционална хуманитарна трка организирана во соработка со бизнис за лицата со
церебрална парализа.
Трката е традиционална и се одржува секоја година. Трката не се одржа во 2020 година поради
пандемијата со КОВИД-19. Одржувањето на трката во 2021 зависи од тековната ситуација со
вирусот и препораките на Министерството за здравство.
Очекувани резултати:
Зголемена свест за постоењето на лицата со церебрална парализа и нивна инклузија во
општеството;
Масовно вклучување на бизнис секторот, како дел од нивната општествена одговорност;
Спортско-рекреативно дружење на граѓаните на Општина Прилеп.
Партнери
Реализација:

Меѓуопштински центар за социјална работа –
Прилеп

2021 година

Бизнис секторот
Стопанска Комора на Македонија
Целна група:
-

Граѓаните на Општина Прилеп.
Бизнис секторот во Општина Прилеп.
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Проект Бр. 8
„16 дена активизам против насилство врз жени и девојки“
25-ти ноември – Меѓународниот ден за спречување на
насилство врз жените и девојките

Буџет:
Буџет на Општина Прилеп: /



Општина Прилеп учествува со
простории
Општина Прилеп учествува со човечки
ресурси

Краток опис на проектот / активности
Периодот од 25-ти ноември, Меѓународниот ден за елиминација на насилството врз жените, па
се до 10-ти декември, Меѓународниот ден на човековите права, претставува време кога сите
глоблани иницијативи и напори за спречување на насилството врз жените добиваат своја
кулминација, преточена во една масовна глобална кампања. Ова се денови кога индивидуалци,
организации и институции низ целиот свет, преземаат активности за да го насочат вниманието
кон ова многу важно прашање, повикувајќи на глобална акција за подигнување на свеста.
Очекувани резултати:
-

Зголемување на јавната свест за насилството врз жените и девојките, формите на насилство и
видови на насилства;
Зголемување на јавната свест за начините на пријава на насилство.
Партнери
Реализација:

Меѓуопштински центар за социјална работа –
Прилеп

2021 година

Целна група:
-

Граѓаните на Општина Прилеп.
Жените и девојките во Општина Прилеп.

Проект Бр. 9
Инклузија на деца роми во детските градинки во Општина
Прилеп

Буџет:
Буџет на Општина Прилеп: 370.000,00 денари


Ослободување од партиципација

Краток опис на проектот / активности
Со проектот за инклузија на ромските деца од социјално загрозените семејства во детските
градинки во Прилеп, општината обезбедува финансиски средства за нивни превоз и месечен
надоместок за градинка. Целта е нивно вклучување во воспитно-образовниот процес и
социјализација со другите деца, стекнување здрава навики, згрижување на овие деца и
олеснување на нивната адаптација пред да започнат со редовно школување. Соработка со
Здруженијата на граѓани кои работат со ромските деца за нивно едуцирање, вклученост во
образовниот процес, особено за децата од ранливите категории, семества со социјален ризик и
превенција и намалување на бројот на деца на улица.
Очекувани резултати:
-

Поголема инклузија на децата роми во детските градинки.
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Партнери

Реализација:

Министерство за труд и социјална политика

2021 година

Меѓуопштински центар за социјална работа
Целна група:
-

Ромското население во Општина Прилеп.
Проект Бр. 10

Втора фаза РОМАКТЕД

Буџет:
Буџет на Општина Прилеп: /

„Промовирање на добро управување и зајакнување на
Ромите на локално ниво“



Општина Прилеп учествуваше и
во првата фаза на РОМАКТЕД
програмата

Заедничка програма на Европската унија и Советот на
Европа

Краток опис на проектот / активности
Програмата ROMACTED има за цел да им помогне на локалните власти во подобрувањето на
животот на загрозените граѓани Роми, преку градење на капацитети и ефективно учество на
релевантните засегнати страни во локалните планови и проекти. Програмата е финансирана од
Генералниот директорат за добрососедство и проширување (DG NEAR) и спроведена од тимот
на Ромите и патувачи на Советот на Европа и Канцеларијата на Генералниот директорат за
програми во Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија, Србија, Турција и
Косово . Програмата ROMACTED произлегува од искуството стекнато со реализација на
програмите ROMED2 и ROMACT3. Таа се фокусира на прилагодување на овие две методологии и
активности на секој корисник и избрана локација со цел да се приспособи на политиките,
динамиката и реалноста на секоја општина, со што постојните политики и практики ќе бидат
поефикасни и поинклузивни.
Очекувани резултати:
-

Спроведување на сите АКТи во согласност со програмата;
Креирање на нови Локални акциски планови за Роми;
Зацврствуање на соработката со ромскиот невладин сектор и ромаската заедница.
Партнери
Реализација:

Партнерите се утврдуваат во процесот на
потпишување на Меморандумот

2021 година

Целна група:
-

Ромското население во Општина Прилеп.

бр.09-1644/3
29.06.2021 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот
за локалната самоуправа (“Службен весник на
РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен 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 НА ОДЛУКАТА ЗА
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛЕН ИЗНОС ЗА
ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПОЕДИНЕЧНА
СУБВЕНЦИЈА/НАДОМЕСТ НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИ
НА ГРАЃАНИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА
ПРИЛЕП ЗА КУПУВАЊЕ НА ВЕЛОСИПЕДИ ЗА
2021 ГОДИНА
1. Одлуката за измена и дополнување на
Одлуката за определување на максимален
износ за доделување
на поединечна
субвенција/надомест на дел од трошоци на
граѓани на подрачјето на Општина Прилеп за
купување на велосипеди за 2021 година, се
објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.
Број 08-1646/3
29.06.2021 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 од
Законот за локална самоуправа(“Сл.весник
на РМ бр.05/2002), и член 26 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на
Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и
11/2008), Советот на Општина Прилеп на
седницата одржана на ден 29.06.2021 година,
донесе :
ОДЛУКА
за измена на Одлуката за определување на
максимален износ за доделување на
поединечна субвенција/надомест на дел од
трошоци на граѓани на подрачјето на
Општина Прилеп за купување на велосипеди
за 2021 година
Член 1
Во Одлуката за определување на
максимален износ за доделување на
поединечна субвенција/надомест на дел од
трошоци на граѓани на подрачјето на
Општина Прилеп за купување на велосипеди
за 2021 година бр.09-595/32 од 15.03.2021
година (Сл. Гласник на Општина Прилеп бр.3
од 15.03.2021 ) се врши измена во член 3,
износот 1.000.000 денари се заменува со
износ од 1.637.495,00 денари
Во
останатиот
непроменета.
Член 2

дел

останува

Оваа одлука влегува во сила од денот
на донесување и истата ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Прилеп “.

бр.09-1644/4
29.06.2021 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот
за локалната самоуправа (“Службен весник на
РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен 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 НА ОДЛУКАТА ЗА
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛЕН ИЗНОС ЗА
ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПОЕДИНЕЧНА
СУБВЕНЦИЈА/НАДОМЕСТ НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИ
НА ГРАЃАНИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА
ПРИЛЕП ЗА НАБАВКА НА ГРЕЈНИ ТЕЛА СО
ИНВЕРТОР ЗА 2021 ГОДИНА

1. Одлуката за измена и дополнување на
Одлуката за определување на максимален
износ за доделување
на поединечна
субвенција/надомест на дел од трошоци на
граѓани на подрачјето на Општина Прилеп за
набавка на грејни тела со инвертор за 2021
година, се објавува во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.

Број 08-1646/4
29.06.2021 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 од
Законот за локална самоуправа(“Сл.весник на
РМ бр.05/2002), и член 26 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на
Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008),
Советот на Општина Прилеп на седницата
одржана на ден 29.06.2021 година, донесе:
ОДЛУКА
за измена на Одлуката за определување на
максимален износ за доделување на
поединечна субвенција/надомест на дел од
трошоци на граѓани на подрачјето на Општина
Прилеп за набавка на грејни тела со инвертор
за 2021 година

Член 1
Во Одлуката за определување на
максимален износ за доделување на
поединечна субвенција/надомест на дел од
трошоци на граѓани на подрачјето на Општина
Прилеп за набавка на грејни тела со инвертор
за 2021 година бр.09-595/34 од 15.03.2021
година (Сл. Гласник на Општина Прилеп бр.3 од
15.03.2021 ) се врши измена во член 3 износот
4.000.000 денари“., се заменува со износ од
4.142.973,00 денари
Во
останатиот
дел
останува
непроменета.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила од денот
на донесување и истата ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Прилеп “.
бр.09-1644/5
29.06.2021 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот
за локалната самоуправа (“Службен весник на
РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗМЕНА
НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА
2021 ГОДИНА,НА ЈП ЗА ПУП-ПРИЛЕП
1. Одлуката за давање согласност на Годишен
план за измена на Годишниот план за
вработување за 2021 година, на ЈП за ПУППрилеп, се објавува во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.
Број 08-1646/5
29.06.2021 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
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
алинеа3 и став 2 од Законот за вработени во
јавниот сектор ("Службен весник на РМ"
бр.27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) 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
29.06.2021 година, донесе:

19

Службен гласник на Општина Прилеп број 7 од 29.06.2021 година
О Д Л У К А
за давање согласност на Годишен план за
измена на Годишниот план за вработување за
2021 година, на ЈП за ПУП-Прилеп

член 1
Се дава согласност на Годишен план за
измена на Годишниот план за вработување за
2021 година, на ЈП за ПУП-Прилеп, бр.01-498/1
од 09.06.2021 година.
член 2
Одлуката
да
се
достави
до
Градоначалникот, ЈП за ПУП-Прилеп и архивата
на Општина Прилеп.
член 3
Одлуката влегува во сила, осмиот ден
од денот на објавувањето во ’’Службен гласник
на Општина Прилеп’’.
бр.09-1644/6
29.06.2021 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска

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

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2022 ГОДИНА, НА ООМУ
“ОРДАН МИХАЈЛОСКИ-ОЦКА”-ПРИЛЕП

1. Одлуката за давање согласност на на
Годишниот план за вработување во 2022
година, на ООМУ “Ордан Михајлоски-Оцка”Прилеп, се објавува во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.

Број 08-1646/6
29.06.2021 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
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 29.06.2021 година, донесе:

О Д Л У К А
за давање согласност на на Годишниот план за
вработување во 2022 година,
на ООМУ “Ордан Михајлоски-Оцка”-Прилеп

член 1
Се дава согласност на Годишниот план
за вработување во 2022 година, на ООМУ
“Ордан Михајлоски-Оцка”-Прилеп, бр.02-154/1
од 07.06.2021 година.
член 2
Одлуката да се достави до ООМУ
“Ордан
Михајлоски-Оцка”-Прилеп,
Градоначалникот, архивата на Општина Прилеп.
член 3
Одлуката влегува во сила, осмиот ден
од денот на објавувањето во ’’Службен гласник
на Општина Прилеп’’.

бр.09-1644/7
29.06.2021 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска

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

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2022 ГОДИНА, НА ООУ
“БЛАЖЕ КОНЕСКИ”-ПРИЛЕП
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1. Одлуката за давање согласност на на
Годишниот план за вработување во 2022
година, на ООУ “Блаже Конески”-Прилеп, се
објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.

Број 08-1646/7
29.06.2021 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
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 29.06.2021 година, донесе:
О Д Л У К А
за давање согласност на на Годишниот план за
вработување во 2022 година,
на ООУ “Блаже Конески”-Прилеп
член 1
Се дава согласност на Годишниот план
за вработување во 2022 година, на ООУ “Блаже
Конески”-Прилеп, бр.03-306/1 од 14.05.2021
година.
член 2
Одлуката да се достави до ООУ “Блаже
Конески”-Прилеп, Градоначалникот, архивата на
Општина Прилеп.
член 3
Одлуката влегува во сила, осмиот ден
од денот на објавувањето во ’’Службен гласник
на Општина Прилеп’’.

бр.09-1644/8
29.06.2021 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска

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

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2022 ГОДИНА, НА ООУ,,КИРЕ
ГАВРИЛОСКИ-ЈАНЕ“-ПРИЛЕП

1. Одлуката за давање согласност на на
Годишниот план за вработување во 2022
година, на ООУ,,Кире Гаврилоски-Јане“-Прилеп,
се објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.
Број 08-1646/8
29.06.2021 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
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 29.06.2021, донесе:
О Д Л У К А
за давање согласност на на Годишниот план за
вработување во 2022 година,
на ООУ,,Кире Гаврилоски -Јане“-Прилеп
член 1
Се дава согласност на Годишниот план
за вработување во 2022 година, на ООУ,,Кире
Гаврилоски -Јане“-Прилеп, бр.01-240/1 од
08.06.2021 година.
член 2
Одлуката да се достави до ООУ,,Кире
Гаврилоски-Јане“-Прилеп,
Градоначалникот,
архивата на Општина Прилеп.
член 3
Одлуката влегува во сила, осмиот ден
од денот на објавувањето во ’’Службен гласник
на Општина Прилеп’’.
бр.09-1644/9
29.06.2021 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот
за локалната самоуправа (“Службен весник на
РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен 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 НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2022 ГОДИНА, НА ООУ
“КОЧО РАЦИН”-ПРИЛЕП

1. Одлуката за давање согласност на на
Годишниот план за вработување во 2022
година, на ООУ “Кочо Рацин”-Прилеп, се
објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.
Број 08-1646/9
29.06.2021 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
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 29.06.2021 година, донесе:

О Д Л У К А
за давање согласност на на Годишниот план за
вработување во 2022 година,
на ООУ “Кочо Рацин”-Прилеп

член 1
Се дава согласност на Годишниот план
за вработување во 2022 година, на ООУ “Кочо
Рацин”-Прилеп, бр.01-129/1 од 07.06.2021
година.
член 2
Одлуката да се достави до ООУ “Кочо
Рацин”-Прилеп, Градоначалникот, архивата на
Општина Прилеп.

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

бр.09-1644/10
29.06.2021 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска

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

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2022 ГОДИНА, НА
ООУ “КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ”С.ТОПОЛЧАНИПРИЛЕП
1. Одлуката за давање согласност на на
Годишниот план за вработување во 2022
година,
на
ООУ
“Круме
Волнароски”с.Тополчани-Прилеп, се објавува
во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-1646/10
29.06.2021 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
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 29.06.2021 година, донесе:
О Д Л У К А
за давање согласност на на Годишниот план за
вработување во 2022 година,
на ООУ “Круме Волнароски”с.Тополчани-Прилеп
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член 1
Се дава согласност на Годишниот план
за вработување во 2022 година, на ООУ “Круме
Волнароски”с.Тополчани-Прилеп, бр.02-120/1
од 04.06.2021 година.
член 2
Одлуката да се достави до ООУ “Круме
Волнароски”с.Тополчани-Прилеп,
Градоначалникот, архивата на Општина Прилеп.
член 3
Одлуката влегува во сила, осмиот ден
од денот на објавувањето во ’’Службен гласник
на Општина Прилеп’’.

бр.09-1644/11
29.06.2021 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот
за локалната самоуправа (“Службен весник на
РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2022 ГОДИНА, НА
ООУ “СТРАШО ПИНЏУР”С.МАЛО КОЊАРИПРИЛЕП
1. Одлуката за давање согласност на на
Годишниот план за вработување во 2022
година, на ООУ “Страшо Пинџур”с.Мало
Коњари-Прилеп, се објавува во “Службен
гласник на Општина Прилеп”.
Број 08-1646/11
29.06.2021 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
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 29.06.2021 година, донесе:

О Д Л У К А
за давање согласност на на Годишниот план за
вработување во 2022 година,
на ООУ “Страшо Пинџур”с.мало Коњари-Прилеп

член 1
Се дава согласност на Годишниот план
за вработување во 2022 година, на ООУ “Страшо
Пинџур”с.мало Коњари-Прилеп, бр.02-105/1 од
09.06.2021 година.
член 2
Одлуката да се достави до ООУ “Страшо
Пинџур”с.мало
Коњари-Прилеп,
Градоначалникот, архивата на Општина Прилеп.
член 3
Одлуката влегува во сила, осмиот ден
од денот на објавувањето во ’’Службен гласник
на Општина Прилеп’’.

бр.09-1644/12
29.06.2021 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска

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

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2022 ГОДИНА, НА ООУ
“ДОБРЕ ЈОВАНОСКИ”-ПРИЛЕП

1. Одлуката за давање согласност на на
Годишниот план за вработување во 2022
година, на ООУ “Добре Јованоски”-Прилеп, се
објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.

Број 08-1646/12
29.06.2021 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1
алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во
јавниот сектор ("Службен весник на РМ"
бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/2018, 198/18 и
143/19) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина
Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот
на Општина Прилеп на седницата, одржана на
ден 29.06.2021 година, донесе:

О Д Л У К А
за давање согласност на на Годишниот план за
вработување во 2022 година,
на ООУ “Добре Јованоски” -Прилеп

член 1
Се дава согласност на Годишниот план
за вработување во 2022 година, на ООУ “Добре
Јованоски”-Прилеп, бр. 03-380/1 од 15.06.2021
година.
член 2
Одлуката да се достави до ООУ “Добре
Јованоски”-Прилеп, Градоначалникот, архивата
на Општина Прилеп.
член 3
Одлуката влегува во сила, осмиот ден
од денот на објавувањето во ’’Службен гласник
на Општина Прилеп’’.

бр.09-1644/13
29.06.2021 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот
за локалната самоуправа (“Службен весник на
РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2022 ГОДИНА, НА СОУ “ОРДЕ
ЧОПЕЛА” –ПРИЛЕП

1. Одлуката за давање согласност на на
Годишниот план за вработување во 2022
година, на СОУ “Орде Чопела” –Прилеп, се
објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.

Број 08-1646/13
29.06.2021 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
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 29.06.2021 година, донесе:

О Д Л У К А
за давање согласност на на Годишниот план за
вработување во 2022 година,
на СОУ “Орде Чопела” -Прилеп

член 1
Се дава согласност на Годишниот план
за вработување во 2022 година, на СОУ “Орде
Чопела” -Прилеп, бр.04-162 од 11.06.2021
година.
член 2
Одлуката да се достави до СОУ “Орде
Чопела”-Прилеп, Градоначалникот, архивата на
Општина Прилеп.
член 3
Одлуката влегува во сила, осмиот ден
од денот на објавувањето во ’’Службен гласник
на Општина Прилеп’’.
бр.09-1644/14
29.06.2021 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот
за локалната самоуправа (“Службен весник на
РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен 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
ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ВО
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ООУ "КИРИЛ И
МЕТОДИЈ"С. КАНАТЛАРЦИ-ПРИЛЕП

1. Решението за именување претставник на
Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООУ
"Кирил и Методиј"с. Канатларци-Прилеп, се
објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.

Број 08-1646/14
29.06.2021 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

1.Со ова Решение се именува претставник
на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООУ
"Кирил и Методиј"с. Канатларци-Прилеп.
2.За претставник на Oпштина Прилеп во
Училишиот одбор на ООУ "Кирил и Методиј"с.
Канатларци-Прилеп, се именува:
Барјам Незироски, ССС
Мандатот на претставникот на Општина
Прилеп во Училишиот одбор на
ООУ "Кирил и
Методиј"с. Канатларци-Прилеп, трае 3 (три)
години.
3.Решението да се достави до именуваниот,
ООУ
"Кире
Гаврилоски-Јане"
Прилеп,
градоначалникот и архивата на општина Прилеп.
4.Решението влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.
бр.09-1644/15
29.06.2021 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на Република Македонија" бр. 5/2002) а
во врска со член 106 став 2 и 5 од Законот за
основно образование ("Службен весник на РСМ"
бр. 161/2019), Советот на Општина Прилеп на
седницата одржана на 29.06.2021 година, донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
за именување претставник на Општина Прилеп
во Училишниот одбор на ООУ "Кирил и
Методиј"с. Канатларци-Прилеп
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”
бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп”
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА 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 08-1646/15
29.06.2021 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
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 29.06.2021 год, донесе:
ПРОГРАМА
за измена и дополнување на Програмата за финансирање на изработка на урбанистички планови на
територијата на Општина Прилеп за 2021г
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
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И. Регулациски планови (ќе продолжат согласно чл.94 од Законот за урбанистичко планирање Сл.
Весник на РСМ 32/2020)
ИИ. Детални урбанистички планови
ИИИ. Урбанистички планови за село
ИВ. Урбанистичко планска и проектна документација
В. Урбанистички план вон населено место
ВИ. Измена и дополнување на ГУП

ИИ. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
После точката 27 се додаваат шест (6) нови точки и тоа точка 28, точка 29, точка 30, точка 31, точка 32 и
точка 33:
28

29

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 4, БЛОК 4.2, ПЛАНСКИ ОПФАТ ЗА
ДЕТАЛНО ПЛАНИРАЊЕ 4.2.11 ОД РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН НА ГУП ЗА ГРАД ПРИЛЕП,
ВО КО ВАРОШ И КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВО ЧЕТВРТ 1, БЛОК 1.2, КП1806, КП1805/1,
КП1805/2, КП1804/1, КП1804/2, КП1803/2, КП181803/1, КП1802, КП1801,
КП1800/1, КП1668-ДЕЛ И КП4616-ДЕЛ КО ВАРОШ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

30

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 9, БЛОК 9.15

31

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО ПЛАНСКИ ОПФАТ ЗА БЛОК ЗА ТЕТАЛНО
ПЛАНИРАЊЕ 5.4.9 ДЕФИНИРАН СО РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН НА ГУП ЗА ГРАД ПРИЛЕП
ЗА БЛОК 5.4, ВО ЧЕТВРТ 5, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП

32

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ДЕЛ ОД БЛОК 2.5, ВО ЧЕТВРТ 2

33

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 12, БЛОК 12.4 СОГЛАСНО ГУП ЗА ГРАД
ПРИЛЕП

Финансирано
од правни и
физички лица
Финансирано
од правни и
физички лица
Финансирано
од правни и
физички лица
Финансирано
од правни и
физички лица
Финансирано
од правни и
физички лица
Финансирано
од правни и
физички лица

ИВ. УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА И ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ:
После точка 25 се додаваат седум (7) нови точки и тоа точка 26, точка 27, точка 28, точка 29, точка 30,
точка 31 и точка 32:

26

27

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОГЛАСНО
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УАЕ1, УБ1.04 ВО КО ВАРОШ ОПШТИНА ПРИЛЕП
ЗА ГП 104
УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ЗА ОФОРМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА И ИЗГРАДБА НА
ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г, ПО ГУП ЗА ГРАД ПРИЛЕП, ЧЕТВРТ 1, БЛОК 1.3 ЗА КП 1808 КО
ВАРОШ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

28

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА КП23853/1 КО ПРИЛЕП, ВО ДУП ЗА ЧЕТВРТ 10, БЛОК
10.3, ГП 10.3.5

29

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г3.7, НА КП 2901,
КП 2902, КП 2903 И КП 2904, КО ВАРОШ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

30

УРБНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ГП БР.2.1 ОД ЛУПД ЗА ИЗГРАДБА НА ГРАДБИ СО
НАМЕНА А1 – ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ НА КП 2984/1 М.В. ГЛАДЕН КАМЕН
КО ПРИСАД, ОПШТИНА ПРИЛЕП

Финансирано
од правни и
физички лица
Финансирано
од правни и
физички лица
Финансирано
од правни и
физички лица
Финансирано
од правни и
физички лица
Финансирано
од правни и
физички лица
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31

32

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО КОМПЛЕКС НА ГРАДБИ СО НАМЕНА Г2.4 ТЕКСТИЛНА
ИНДУСТРИЈА НА КП70/1 И КП233/8 КО НОВО ЛАГОВО ОПШТИНА ПРИЛЕП
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈКЕТИ СО КЛАСА НА НАМЕНА Е2КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА ЗА ПРОИЗВДОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА (ФОТОВОЛТАИЧНИ ПЛАНЕЛИ)

В. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО
Се додава една (1) нова точка и тоа:
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗАФОРМИРАЊЕ НАГРАДЕЖНИ
ПАРЦЕЛИ СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ
01
ЕЛЕКТРАНИ НА КП 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2325, 2326, 2327, 2329/1, 2329/2 И
КП2341 м.в. Црна Земја, КО Тополчани, Општина Прилеп

Финансирано
од правни и
физички лица
Финансирано
од правни и
физички лица

Финансирано
од правни и
физички лица

3. Финансирање
За финансирање на Урбанистичките планови за село, наведени во Програмата за финансирање
на изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2021 година, се
обезбедени средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој преку Агенцијата за
финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој , во согласност со законот, за Урбанистички
план за село Канатларци се обезбедени средства од Владата на РСМ, како и за ДУП за Четврт 6, блок 6.3
и четврт 11, блок 11.4, се обезбдени средства од Влада на РСМ.
За финансирање на останатите урбанистичките планови од програмата ќе се обезбедат средства
од Буџетот на Општина Прилеп за 2021 година и од страна на заинтересирани правни и физички лица
чиишто програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за општината.
4. Завршни одредби
Во текот на годината во зависност од потребите , програмата може да претрпи измени и
дополнувања.
Врз основа на годишната програма за изработка на урбанистичките планови, Општината како
нарачател на планот склучува договор за изработка на планови согласно Законот, со правни лица кои
имаат овластување и лиценци за изработка на урбанистичките планови.
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник
на Општина Прилеп,,
бр.09-1644/16
29.06.2021 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска

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

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН НА ГУП ЗА ГРАД ПРИЛЕП ЗА
ЧЕТВРТ 5 ВО БЛОК 5.2, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Одлуката за донесување на Регулациски план на ГУП за град Прилеп за ЧЕТВРТ 5 во БЛОК 5.2, КО
Прилеп, Општина Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-1646/16
29.06.2021 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски
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Врз основа на член 40, став 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ
бр.199/14, 44/16, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), член 22 став 1, точка 1 и член 36 од Законот за
локална самоуправа (Службен весник на РМ 5/02) и член 14, став 1, точка 1 и член 26 од Статутот на
општина Прилеп (Службен гласник на општина Прилеп 6/03), Советот на Општина Прилеп на седницата
одржана на ден 29.06.2021 година донесе:

ОДЛУКА
за донесување на Регулациски план на ГУП за град Прилеп за ЧЕТВРТ 5 во БЛОК 5.2, КО Прилеп,
Општина Прилеп (во понатамошниот текст: планот)
чл.1
Границата на планскиот опфат е дефинирана со границите на блокот 5.2, како што е одреден со
Генерален урбанистички план на Град Прилеп 2013 – 2023. Истата се движи како што следи:
‐ на север започнува од прекршната точка 1 и се движи во источен правец по осовината на собирната
улица С8 „Леце Котески“, сѐ до најсеверната и најисточна прекршна точка 14;
‐ на исток границата продолжува движејќи се во јужен правец долж осовината на сервисната улица Ср‐9
„Гога Ацев Симоноски“, од прекршната точка 14 до прекршната точка 25;
‐ на југ границата се движи во западен правец долж осовината на сервисната улица Ср‐9
„Новопланирана 501“, помеѓу прекршната точка 25 и најјужната точка 45;
‐ на запад границата се движи во северен правец долж осовината на магистралната улица М1
„Обиколница – Запад“, од најјужната точка 45, па сѐ до почетната точка 1.

Чл.2
Планот од член 1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:
1. ОПШТ ДЕЛ
1. Регистрација на проектантското претпријатие
2. Лиценци и овластување на носителот на проектна документација
2. ДОПОЛНИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога
2. Податоци, информации и мислења од релевантни институции
3. Планска програма
3. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
3.1.Текстуален дел ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА .................................................................... 7
3.1.1. Географско и геодетско одредување на подрачјето на планскиот опфат со опис
на неговите граници и површина ...................................................................................... 7
3.1.2. Историјат на планирање и уредување на подрачјето на планскиот опфат ............ 10
3.1.3. Природни чинители на опфатот ............................................................................. 11
3.1.3.1.Микроклима ................................................................................................................. 11
3.1.3.2. Релјефни карактеристики ............................................................................................ 11
3.1.3.3. Хидрографија ............................................................................................................ 12
3.1.3.4. Сеизмика на просторот ............................................................................................. 12
3.1.4. Податоци за создадени вредности и чинители на планскиот опфат ................... 12
3.1.5. Инвентаризација на земјиштето и зеленилото во планскиот опфат, на изградениот
градежен фонд и вкупната физичка супраструктура ...................................................... 13
3.1.6. Билансни показатели ................................................................................................ 16
3.1.7. Инвентаризација на постојни споменички целини, градби од културно – историско
значење и културни предели ........................................................................................... 16
3.1.8. Инвентаризација на изградена комунална инфраструктура .................................. 16
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3.1.8.1. Сообраќај ..................................................................................................................... 16
Паркирање ................................................................................................................................ 17
3.1.8.2. Комунална инфраструктура ........................................................................................ 17
Хидросистем ............................................................................................................................. 17
Водовод ..................................................................................................................................... 17
Евакуација на отпадните води .................................................................................................. 17
Фекална канализација ............................................................................................................... 17
Атмосферска канализација ....................................................................................................... 17
Електро‐енергетска инфраструктура ........................................................................................ 17
Трансформаторска станица ....................................................................................................... 18
Телекомуникациска инфраструктура ........................................................................................ 18
Улично осветление ..................................................................................................................... 18
3.1.9. Анализа на степен на реализација на важечкиот урбанистички план ..................... 18
3.1.10. Анализа и можности за просторен развој .............................................................. 19
3.1.11. Извод од план од повисоко ниво ........................................................................... 19
3.1.12. Нумерички показатели ........................................................................................... 20
Наменска употреба на земјиштето во постојна состојба ......................................................... 20
Билансни показатели ................................................................................................................. 21
3.2. Графички дел ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
1. Извод од Генерален урбанистички план на Град Прилеп 2013 – 2023 ...... М = 1:5000
2. Ситуација со пошироко опкружување ...................................................... М = 1:25000
3. Сателитска снимка ....................................................................................... М = 1:5000
4. Ажурирана геодетска подлога .................................................................... М = 1:2500
5. Инвентаризација на земјиштето и зеленилото во планскиот опфат ......... М = 1:2500
6. Инвентаризација на изградената комунална инфраструктура и на вкупната
физичка супраструктура .................................................................................................... М = 1:2500
4.1.Текстуален дел ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ....................................................................... 24
4.1.1. Вид на планот, назив на подрачјето на планскиот опфат и плански период ............ 24
Цели 24
Методологија .............................................................................................................................. 24
4.1.2. Географска и геодетска местоположба на планскиот опфат .................................... 24
4.1.3. Планска програма ..................................................................................................... 27
4.1.4. Опис и образложение на планскиот концепт на просторен развој .......................... 28
Демографски податоци .............................................................................................................. 30
4.1.5. Сообраќајна и комунална инфраструктура ............................................................... 30
4.1.5.1. Сообраќаен план ............................................................................................................ 30
Нивелациски план ...................................................................................................................... 33
4.1.5.2. Хидротехничка инфраструктура ................................................................................... 33
Хидросистем .............................................................................................................................. 33
Водоснабдување ....................................................................................................................... 34
Потребно количиство на вода .................................................................................................. 34
Фекална канализација .............................................................................................................. 35
Количини на отпадни и фекални води ..................................................................................... 35
Атмосферска канализација ....................................................................................................... 36
Количини на атмосферски води ................................................................................................ 36
4.1.5.3. Електро‐енергетика и телекомуникациски инсталации ............................................. 37
Улично осветлување ................................................................................................................... 37
Телекомуникациска мрежа ........................................................................................................ 38
4.1.6. Економско образложение ........................................................................................ 38
4.1.7. Општи услови за изградба ........................................................................................ 39
4.1.8. Посебни услови за изградба ..................................................................................... 42
4.1.9. Нумерички показатели ............................................................................................. 63
Нумерички показатели за цел плански опфат .......................................................................... 63
Поделба на блокови .................................................................................................................... 63
Нумерички показатели по блокови ............................................................................................ 64
Демографски податоци ............................................................................................................... 67
4.1.10. Билансни показатели ............................................................................................... 68
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Постојна состојба 2020 година .................................................................................................... 68
Планирана состојба 2020 – 2023 ................................................................................................. 68
Компаративни табели помеѓу зададеното со ГУП на Град Прилеп 2013 – 2023 и
разработеното со Регулациски план на ГУП за Блок 5.2 2020 – 2023 ....................................... 69
4.1.11. Мерки за заштита .................................................................................................... 70
4.1.11.1 Мерки за заштита на животната средина .................................................................... 70
А) Мерки за заштита на квалитетот на воздухот ....................................................................... 70
Б) Мерки за заштита на квалитетот на почвата ......................................................................... 71
В) Мерки за заштита од бучава .................................................................................................. 72
4.1.11.2. Мерки за заштита и спасување ................................................................................... 72
4.1.11.2.1 Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи ............................ 73
4.1.11.2.2 Заштита и спасување од урнатини ........................................................................... 74
4.1.11.2.3. Радиолошка, хемиска и биолошка заштита ............................................................ 74
4.1.11.2.4. Заштита и спасување од поплави ............................................................................ 74
4.1.11.2.5. Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства .................... 75
4.1.11.2.6. Спасување од сообраќајни несреќи ....................................................................... 75
4.1.11.2.7. Прва медицинска помош ........................................................................................ 75
4.1.11.2.8. Заштита и спасување од свлекување на земјиштето ............................................. 75
4.1.12. Мерки за спречување на бариери за лицата со инвалидност ............................... 75
4.1.13. Мерки за заштита на културното наследство ........................................................ 76
4.2. Графички дел ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. План на намена на земјиштето и градбите ................................................ М = 1:2500
2. Регулационен план / Поделба на блокови ................................................. М = 1:2500
3. Сообраќаен и нивелациски план ................................................................ М = 1:2500
4. Хиерархиска и функционална класификација на уличната мрежа ........... М = 1:2500
5. Инфраструктурен план – Хидротехничка инфраструктура ........................ М = 1:2500
6. Инфраструктурен план – Електротехничка инфраструктура ...................... М = 1:2500
7. Синтезен план .............................................................................................. М = 1:2500

Графичките прилози, текстуалниот дел и параметрите за уредување на просторот се составен дел на
планот, направени според Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ
бр.199/14, 44/16, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), Правилникот за поблиската содржина, форма и
начин на обработка на генерален урбанистички план, детален урбанистички план, урбанистички план за
село, урбанистички план вон населено место и регулациски план на генерален урбанистички план,
формата, содржината и начинот на обработка на урбанистичко-плански документации и архитектонскоурбанистичкиот проект и содржината, формата и начинот на обработка на проектот за инфраструктура
("Службен весник на РМ" бр.142/15) и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко
планирање (Сл. Весник на РМ бр.142/15, 217/15, 22/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18).
Чл.3
Одлуката за донесување на регулацискиот план, задолжително се прикачува во електронска форма во
информацискиот систем е-урбанизам, од страна на Советот на Општина Прилеп, како донесувач на
Регулацискиот план.
Чл.4
Советот на Општина Прилеп е должен примерок од донесениот регулациски план во електронска форма
да го објави на веб страната на општината.
Чл.5
Планот ќе го спроведува надлежниот орган на општина Прилеп.
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Чл.6
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ''Службен гласник на Општина
Прилеп, а ќе започне да се применува по прикачување на истата во информацискиот систем еурбанизам, од страна на Советот на Општина Прилеп и по извршеното дигитално преклопување на
урбанистичкиот план од страна на Агенцијата за катастар на недвижности.

бр.09-1644/17
29.06.2021 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска

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

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА
ОТПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ПАРТИЦИПАТИВНО ТЕЛО

1. Заклучокот за отпочнување на постапка за
формирање на партиципативно тело, се
објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.

Број 08-1646/17
29.06.2021 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15
од Законот за локална самоуправа(“Сл.весник
на РМ бр.05/2002), а во врска со член 46 од
Законот
за
Урбанистичко
планирање
(“Сл.весник на РСМ бр.32/2020), и член 26 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник
на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и
11/2008), Советот на Општина Прилеп на
седницата одржана на ден 29.06.2021 година,
донесе:

ЗАКЛУЧОК
за отпочнување на
постапка за формирање
на партиципативно тело

1.Со овој заклучок се отпочнува
постапка за формирање партиципативно тело за
обезбедување
на
инклузивност,
партиципативност и јавност во процесот на
урбанистичкото планирање на Општина Прилеп
на иницијатива на Градоначалникот.
2.Партиципативното
тело
ги
претставува сите различни интереси и
интересни групи во локалната заедница и ги
пренесува ставовите, мислењата и потребите на
граѓаните и правните лица, ги следи состојбите
во планирањето преку давање на иницијативи,
насоки и сугестии за изготвување на плански
решенија и во постапката за изработување и
донесување на плановите ги разгледува
планските програми и планските решенија на
урбанистичките планови во нивната работна
верзија.
3.Партиципативното тело се состои од:
- членови на комисијата за урбанизам на
Општината што ги одредува Градоначалникот,
-стручни лица вработени во правното лице што
го изработува урбанистичкиот план кој е
предмет на расправа, а особено од лица кои се
претставници од урбаните и месните заедници,
претставници на невладините организации од
различни сегменти на урбаниот живот,
здруженија на граѓани и граѓански активисти од
подрачјето на Општината што ги претставуваат
различните групи на граѓани, како и граѓани што
се стручни лица од областа на урбанистичккото
планирање и други стручни области
суштествени за планирањето и одржливиот
развој на градот кои ќе бидат доброволно
пријавени по објавениот јавниот оглас
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согласно член 46 од Законот за Урбанистичко
планирање (“Сл.весник на РМ бр.32/2020).
4.Доставените пријави по јавниот оглас
ќе бидат разгледани од страна на Комисијата за
мандатни прашања, во однос на тоа дали
пријавените кандидати ја доставиле потребната
документација и дали ги исполнуваат условите
наведени во јавниот оглас.
5.Советот на наредна седница ќе
донесе
Одлука
за
формирање
на
партиципативно тело и Деловник за работа на
партиципативното тело.
6.Заклучокот влегува во сила од денот
на неговото објавување во „Службен гласник на
Општина Прилеп“.
бр.09-1644/18
29.06.2021 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска

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

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ УСЛОВИ И НАЧИН НА ДАВАЊЕ
ПОД ЗАКУП НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖЕН ИМОТ КОЈ
СЕ НАОЃА НА КП 15625/1, СОПСТВЕНОСТ НА ЕЛС
ОПШТИНА ПРИЛЕП, ВО ПОСТАПКА СО
ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

1. Одлуката за определување услови и начин на
давање под закуп на дел од недвижен имот кој
се наоѓа на КП 15625/1, сопственост на ЕЛС
Општина Прилеп, во постапка со електронско
јавно наддавање, се објавува во “Службен
гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-1646/18
29.06.2021 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10 од
Законот за локална самоуправа на РМ
("Сл.Весник на РМ" бр. 5/2002), како и врз
основа на чл.26 ст.1 т.33 и член 95 Од Статутот
на ЕЛС-Општина Прилеп ("Службен гласник"
бр.6/2003, бр.4/2005 и 11/2008 год.), член 3 став
2 од Законот за користење и располагање со
стварите во државна сопственост и со стварите
во општинска сопственост ("Сл.Весник на РСМ
78/2015;
106/2015;
153/2015;
190/2016;
21/2018; 101/2019; 275/2019; 122/2021") и врз
основа на член 30 и 32-a од Правилникот за
условите, начинот и постапката за користење и
располагање со стварите во сопственост на ЕЛСОпштина Прилеп, давање и примање подароци
и за евиденција на недвижните ствари во
сопственост на ЕЛС на Општина Прилеп
("Службен гласник на Општина Прилеп"
бр.14/2009, 12/2015 и 11/2018), Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на ден
29.06.2021 година, донесе:
О Д Л У К А
за определување услови и начин на давање под
закуп на дел од недвижен имот кој се наоѓа на
КП 15625/1 сопственост на ЕЛС-Општина
Прилеп, во постапка со електронско јавно
наддавање
Член 1
Со оваа Одлука се определуваат
условите и начинот на давање под закуп на дел
од недвижен имот сопственост на ЕЛС-Општина
Прилеп, во постапка со електронско јавно
наддавање.
Член 2
Предмет на постапката за давање под
закуп со електронско јавно наддавање е
следниот недвижен имот, запишан во Имотен
лист 61643 КО Прилеп како:
-Број на зграда 3, Б6-1, влез 1, кат – СУ,
влез 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со
површина од 376 м2
-Број на зграда 5, Б6-1, кат - ПР, намена
на посебен дел од зграда Спортски Терен, со
површина од 7296 м2
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Недвижниот имот се наоѓа на адреса
ул.Александар Македонски, на КП бр.15625/1.
Имотот е сопственост на ЕЛС Општина Прилеп.

ствари во сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп (
"Службен гласник на Општина Прилеп" бр.
14/2009, 12/2015 и 11/2018), како и согласно
оваа одлука.

Член 3
Недвижниот имот опишан во член 2 од
оваа одлука се издава под закуп за определен
временски период од 1 (една) година.
Член 4
Висината на почетната цена за
месечна закупнина за недвижниот имот
наведен во член 2 став 2, изнесува 39.279,00
денари. Вкупната проценета вредност на
цитираниот недвижен имот е 7.855.764,00
денари.
Висината на почетната цена
за
месечна закупнина за недвижниот имот
наведен во член 2 став 3, изнесува 67.306,00
денари. Вкупната проценета вредност на
цитираниот недвижен имот е 13.461.120,00
денари.
Проценетата вредност на наведениот
недвижен имот во член 2 е согласно Извештајот
за извршена проценка 03-1573/1 од 22.06.2021
година од страна на овластен проценител при
Одделението за администрирање приходи на
ЕЛС Општина Прилеп.
Член 5
Спроведувањето на постапката за
давање под закуп на недвижниот имот опишан
во член 2 од оваа одлука, ќе се врши со
електронско јавно наддавање, а согласно
одредбите од Законот за користење и
располагање со стварите во државна
сопственост и со стварите во општинска
сопственост ("Сл.Весник на РСМ 78/2015;
106/2015;
153/2015;
190/2016;
21/2018;
101/2019; 275/2019; 122/2021"), Правилникот
за условите, начинот и постапката за користење
и располагање со стварите во сопственост на
ЕЛС-Општина Прилеп, давање и примање на
подароци и за евиденција на недвижните

Член 6
Се задолжува Комисијата за недвижни
и
движни
ствари
формирана
од
Градоначалникот да ја спроведе постапката за
давање под закуп на недвижниот имот опишан
во член 2 од оваа одлука, а согласно одредбите
од Законот за користење и располагање со
стварите во државна сопственост и со стварите
во општинска сопственост (“Сл.весник на РМ
бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18),
Правилникот за условите, начинот и постапката
за користење и располагање со стварите во
сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, давање и
примање на подароци и за евиденција на
недвижните ствари во сопственост на ЕЛСОпштина Прилеп ( "Службен гласник на
Општина Прилеп" бр. 14/2009, 12/2015 и
11/2018), како и согласно оваа одлука.
Член 7
Оваа одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавување во Службен
гласник.
Член 8
Одлуката да се достави до
Градоначалникот
на
Општина
Прилеп,
Комисијата за недвижни и движни ствари и
архивата на Општина Прилеп.
бр.09-1644/19
29.06.2021 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска
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