
 
 
 

 
 

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 СТАВАЊЕ 
ВОН СИЛА НА ОДЛУКА ЗА ПРИФАЌАЊЕ 
НА ДОНАЦИЈА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
 

1. Одлуката за ставање вон сила на Одлука 

за прифаќање на донација на Општина 

Прилеп, се објавува во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
   Број 08-2395/1  ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.10.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 

Врз основа на чл.36 ст.1 т.15 од Законот 
за локална самоуправа на РМ ("Сл.Весник на 
РМ" бр. 5/2002), а во врска со член 6 став 2 од 
Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа ("Сл.Весник на РМ" бр. 
61/2004; 96/2004; 22/2007; 67/2007; 156/2009; 
47/2011; 192/2015; 209/2018; 244/2019; 82/2020; 
53/2021; 77/2021; 150/2021) Советот на Општина 
Прилеп на седницата, одржана на ден 
06.10.2021 година, донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 
за ставање вон сила на Одлука за прифаќање на 

донација на Општина Прилеп 
                                                                                 

Член   1 
Со оваа Одлука се става вон сила 

Одлуката за прифаќање донација на Општина 
Прилеп број 09-1997/12 од 23.05.2018 година 
                                                                          

Член  2 
Составен дел на оваа одлука е барањето 

на давателот на донацијата број 03-2311/ од 
24.09.2021 година и Спогодбата за раскин на 
договорот за донација број 03-2311/2 од 
24.09.2021 година.   
           

Член  3 
               Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавување во Службен гласник. 
                                                   
 
                                                                                                                                

Број 09-2393/2  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
06.10.2021 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: 

 

  
 

 
 
 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Службен гласник на Општина 
Прилеп – Излегува по потреба 

6 Октомври 
 2021 година 

Службен гласник број 11 
Овој примерок чини 50 ден. 

Годишна претплата 2.000 ден. 

Жиро с-ка при Комерцијална 
банка – Филијала Прилеп 

300020000208779 
ЕДБ 4021996117695 

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

 

http://www.prilep.gov.mk/
mailto:prilep@prilep.gov.mk
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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 
01.04.2021 ГОДИНА ДО 30.06.2021 

ГОДИНА 
 

 
1. Одлуката за давање согласност на 

тримесечниот извештај за финансиското 

работење на ЈП за ПУП Прилеп за 

период од 01.04.2021 година до 

30.06.2021 година, се објавува во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08-2395/2  ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.10.2021 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, 
106/16, 120/16, 21/18, 21/18 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 06.10.2021 
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 01.04.2021 година до 30.06.2021 

година 
 
 

член 1 
Се дава согласност на тримесечниот 

извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП 
Прилеп за период од 01.04.2021 година до 
30.06.2021 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 09-2393/3  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
06.10.2021 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 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2022 ГОДИНА НА ЈП ЗА 
ПУП ПРИЛЕП 

 
 

1. Одлуката за давање согласност на 

Годишен план за вработување во 2022 

година на ЈП за ПУП Прилеп, се објавува 

во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
 

   Број 08-2395/3  ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.10.2021 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 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 06.10.2021 
година, донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за давање согласност на Годишен план за 

вработување во 2022 година на  
ЈП за ПУП Прилеп 
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член 1 
Се дава согласност на Годишен план за 

вработување во 2022 година на ЈП за ПУП 
Прилеп, бр.01-678/1 од 17.08.2021 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’’. 
 
 

Број 09-2393/4  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
06.10.2021 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 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2022 ГОДИНА НА ЈКП ПАЗАРИ 
ПРИЛЕП 

 
1. Одлуката за давање согласност на 

Годишен план за вработување во 2022 

година на ЈКП Пазари Прилеп, се 

објавува во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
   Број 08-2395/4  ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.10.2021 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 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 06.10.2021 
година, донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 
за давање согласност на Годишен план за 

вработување во 2022 година на  
ЈКП Пазари Прилеп 

 
 

член 1 
Се дава согласност на Годишен план за 

вработување во 2022 година на ЈКП Пазари 
Прилеп, бр.01-112/1 од 30.07.2021 година. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до 

Градоначалникот, ЈКП Пазари Прилеп и архивата 
на Општина Прилеп. 

 
член 3 

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

Број 09-2393/5  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
06.10.2021 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 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2022 ГОДИНА НА ЈОУ 
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ,,БОРКА ТАЛЕСКИ’’-

ПРИЛЕП 
 

 
1. Одлуката за давање согласност на 

Годишен план за вработување во 2022 

година на ЈОУ Градска библиотека 

,,Борка Талески’’-Прилеп, се објавува во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
   Број 08-2395/5  ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.10.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 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 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 06.10.2021 
година, донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Годишен план за 
вработување во 2022 година на  

ЈОУ Градска библиотека ,,Борка Талески’’-Прилеп 
 

член 1 
Се дава согласност на Годишен план за 

вработување во 2022 година на ЈОУ Градска 
библиотека ,,Борка Талески’’-Прилеп, бр.01-
326/1 од 25.08.2021 година. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до 

Градоначалникот, ЈОУ Градска библиотека 
,,Борка Талески’’-Прилеп и архивата на Општина 
Прилеп. 

 
член 3 

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

Број 09-2393/6  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
06.10.2021 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 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2022 ГОДИНА НА ЈОУДГ 
,,НАША ИДНИНА’’-ПРИЛЕП 

 
 

1. Одлуката за давање согласност на 

Годишен план за вработување во 2022 

година на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-

Прилеп, се објавува во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08-2395/6  ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.10.2021 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 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 06.10.2021 
година, донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за давање согласност на Годишен план за 

вработување во 2022 година на 
 ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп 

 
 

член 1 
Се дава согласност на Годишен план за 

вработување во 2022 година на ЈОУДГ ,,Наша 
иднина’’-Прилеп, бр.01-146/1 од 11.08.2021 
година. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до 

Градоначалникот, ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп 
и архивата на Општина Прилеп. 

 
член 3 

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

Број 09-2393/7  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
06.10.2021 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 ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2022 ГОДИНА НА ООУ “ГОЦЕ 
ДЕЛЧЕВ”- ПРИЛЕП 

 
 

1. Одлуката за давање согласност на 

Годишен план за вработување во 2022 

година на ООУ “Гоце Делчев”- Прилеп, 

се објавува во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
   Број 08-2395/7  ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.10.2021 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 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 06.10.2021 
година, донесе: 
 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Годишен план за 
вработување во 2022 година на 

 ООУ “Гоце Делчев”- Прилеп 
 

член 1 
Се дава согласност на Годишен план за 

вработување во 2022 година на ООУ “Гоце 
Делчев”- Прилеп, бр.01-293/1 од 30.08.2021 
година. 

член 2 
Одлуката да се достави до 

Градоначалникот, ООУ “Гоце Делчев”- Прилеп и 
архивата на Општина Прилеп. 

 
член 3 

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

Број 09-2393/8  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
06.10.2021 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 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2022 ГОДИНА НА ООУ 
“КИРИЛ И МЕТОДИЈ”С.КАНАТЛАРЦИ- ПРИЛЕП 

 
 

1. Одлуката за давање согласност на 

Годишен план за вработување во 2022 

година на ООУ “Кирил и 

Методиј”с.Канатларци- Прилеп, се 

објавува во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08-2395/8  ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.10.2021 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 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 06.10.2021 
година, донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за давање согласност на Годишен план за 

вработување во 2022 година на  
ООУ “Кирил и Методиј”с.Канатларци- Прилеп 

 
 

член 1 
Се дава согласност на Годишен план за 

вработување во 2022 година на ООУ “Кирил и 
Методиј”с.Канатларци- Прилеп, бр.02-389/4 од 
21.07.2021 година. 

член 2 
Одлуката да се достави до 

Градоначалникот, ООУ “Кирил и 
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Методиј”с.Канатларци- Прилеп и архивата на 
Општина Прилеп. 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

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

Број 09-2393/9  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
06.10.2021 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 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2022 ГОДИНА НА СОЕПТУ 
’’КУЗМАН ЈОСИФОСКИ ПИТУ’’- ПРИЛЕП 

 
1. Одлуката за давање согласност на 

Годишен план за вработување во 2022 

година на СОЕПТУ ’’Кузман Јосифоски 

Питу’’- Прилеп, се објавува во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
   Број 08-2395/9  ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.10.2021 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 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 06.10.2021 
година, донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за давање согласност на Годишен план за 

вработување во 2022 година на 
 СОЕПТУ ’’Кузман Јосифоски Питу’’- Прилеп 

 
член 1 

Се дава согласност на Годишен план за 
вработување во 2022 година на СОЕПТУ ’’Кузман 

Јосифоски Питу’’- Прилеп, бр.03-391/1 од 
03.09.2021 година. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до 

Градоначалникот, СОЕПТУ ’’Кузман Јосифоски 
Питу’’- Прилеп и архивата на Општина Прилеп. 

 
член 3 

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

Број 09-2393/10  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
06.10.2021 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 ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПАРАЛЕЛКИ 

СО ПОМАЛ БРОЈ НА УЧЕНИЦИ ВО I (ПРВА) 
ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ВО 

СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА 
 

1. Одлуката за давање согласност за 

формирање на паралелки со помал број 

на ученици во I (прва) година во 

учебната 2021/2022 година во средните 

училишта, се објавува во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08-2395/10  ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.10.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 

 
Врз основа на член 28 од Законoот за 

средното образование ("Службен Весник на 
РСМ" бр. 44/1995, 16/1996, 24/1996, 35/1997, 
82/1999, 41/2001, 29/2002, 52/2002, 40/2003, 
78/2003, 67/2004, 30/2005, 51/2005, 55/2005, 
113/2005, 3/2006, 35/2006, 71/2006, 30/2007, 
49/2007, 81/2008, 92/2008, 98/2008, 142/2008, 
88/2009, 33/82010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 
51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 
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116/2014, 135/2014, 10/2014, 98/2015, 145/2015, 
30/2016, 127/2016, 67/2017, 64/2018, 161/2019, 
229/2020) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр. 5/2002), Советот на Општина Прилеп на 
седницата одржана на 06.10.2021 година, 
донесе: 
 

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

паралелки со помал број на ученици во I (прва) 
година во учебната 2021/2022 година во 

средните училишта  
 

член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за 

формирање на паралелки со помал број на 
ученици во I (прва) година во учебната 2021/2022 
година во средните училишта: 

 
СОУ ,,Ристе Ристески-Ричко’’-Прилеп 
-eдна паралелка со 23 ученици во 

стручно образование (со зголемен број на часови 
по практично образование поминати во 
компанија), за образовен профил техничар за 
индустриска мехатроника/електротехничар-
енергетичар-електротехничка струка на 
македонски наставен јазик со четиригодишно 
траење на образованието; 

-eдна паралелка со 17 ученици во 
стручно образование (со зголемен број на часови 
по практично образование поминати во 
компанија), за образовен профил техничар за 
производно машинство/машински техничар-
машинска струка на македонски наставен јазик 
со четиригодишно траење на образованието; 

-eдна паралелка со 20 ученици во 
стручно образование за образовен профил-
електричар/автоелектрoничар-електротехничка 
струка на македонски наставен јазик со 
тригодишно траење на образованието; 
                                                                       
 СОУ ,,Орде Чопела“-Прилеп 
 -eдна комбинирана паралелка со 12 
ученици во стручно образование (со зголемен 
број на часови по практично образование 
поминати во компанија), за образовните 
профили: агротехничар/техничар за 
агроменаџмент и техничар за фитомедицина од 
земјоделско-ветеринарна струка на македонски 
наставен јазик со четиригодишно траење на 
образованието; 
 -eдна паралелка со 18 ученици во 
стручно образование (со зголемен број на часови 
по практично образование поминат во 
компанија), за образовен профил-техничар по 
ветеРинарна медицина од земјоделско-

ветеринарна струка на македонски наставен 
јазик со четиригодишно траење на 
образованието; 
 -една паралелка со 20 ученици во 
стручно образование ( со зголемен број часови 
по практично образовние поминати во 
компанија), за образовен профил-прехранбен 
технича- хемиско технолошка струка на 
македонски наставен јазик со четиригодишно 
траење на образованието;                                                

-една паралелка со 15 ученици во 
стручно образование (со зголемен број часови по 
практично образовние поминати во компанија), 
за образовен профил-техничар за заштита на 
животната средина/хемиско-лабараториски 
техничар-хемиско технолошка струка на 
македонски наставен јазик со четиригодишно 
траење на образованието;                                                 

-една паралелка со 19 ученици во 
стручно образование ( со зголемен број часови 
по практично образовние поминати во 
компанија), за образовен профил-медицински 
лабараториско-санитарен техничар-здравствена 
струка на македонски наставен јазик со 
четиригодишно траење на образованието;                                                 

-една паралелка со 22 ученици во 
стручно образование ( со зголемен број часови 
по практично образовние поминати во 
компанија), за образовен профил-техничар за 
очна оптика-струка лични услуги на македонски 
наставен јазик со четиригодишно траење на 
образованието;                                                 

-една паралелка со 11 ученици во 
стручно образование ( со зголемен број часови 
по практично образовние поминати во 
компанија), за образовен профил-геодетски 
техничар/градежен техничар/архитектонски 
техничар-градежно геодетска струка на 
македонски наставен јазик со четиригодишно 
траење на образованието         

 
СОЕПТУ ,,Кузман Јосифоски Питу“-

Прилеп 
-една паралелка со 11 ученици во 

стручно образование ( со зголемен број часови 
по практично образовние поминати во 
компанија), за образовен профил-економски 
техничар-економско-правна и трговска струка на 
македонски наставен јазик со четиригодишно 
траење на образованието         

-една паралелка со 19 ученици во 
стручно образование ( со зголемен број часови 
по практично образовние поминати во 
компанија), за образовен профил-правен 
техничар-економско-правна и трговска струка на 
македонски наставен јазик со четиригодишно 
траење на образованието         
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-една паралелка со 7 ученици во стручно 
образование ( со зголемен број часови по 
практично образовние поминати во компанија), 
за образовен профил-бизнис администратор-
еконосмко-правна и трговска струка на 
македонски наставен јазик со четиригодишно 
траење на образованието         

-една паралелка со 22 ученици во 
стручно образование ( со зголемен број часови 
по практично образовние поминати во 
компанија), за образовен профил-економски 
техничар-еконосмко-правна и трговска струка на 
македонски наставен јазик со четиригодишно 
траење на образованието         

-една паралелка со 13 ученици во 
стручно образование ( со зголемен број часови 
по практично образовние поминати во 
компанија), за образовен профил-продавач-
референт за продажни услуги/асистент деловен 
админисратор-економско-правна и трговска 
струка на македонски наставен јазик со 
четиригодишно траење на образованието         

 
 СОУ Гимназија ,,Мирче Ацев“-Прилеп 
-една паралелка со 16 ученици во гимназиско 
образование на македонски јазик 
-една паралелка со 17 ученици во гимназиско 
образование на македонски јазик 
-една паралелка со 10 ученици во гимназиско 
образование на македонски јазик 
-една паралелка со 12 ученици во гимназиско 
образование на македонски јазик 
 
 СОУ ,,Ѓорче Петров“-Прилеп 
 -една паралелка со 11 ученици во 
стручно образование (со зголемен број часови по 
практично образование поминати во компанија), 
за образовен профил-техничар за изработка на 
облека/техничар за моделирање на облека од 
текстилно-кожарска струка на македонски 
наставен јазик со четиригодипно траење на 
образованието. 
 -една паралелка со 11 ученици во 
стручно образование (со зголемен број часови по 
практично образование поминати во компанија), 
за образовен профил-техничар за обработка на 
дрво од шумарско-дрвопреработувачка струка на 
македонски наставен јазик со четиригодипно 
траење на образованието. 
 -една паралелка со 5 ученици во стручно 
образование (со зголемен број часови по 
практично образование поминати во компанија), 
за образовен профил-ракувач со рударски 
машини од геолошко-рударска и металуршка 
струка на македонски наставен јазик со 
четиригодишно траење на образованието. 
  

член 2 
Одлуката да се достави до СОУ ,,Ѓорче 

Петров“-Прилеп , СОУ Гимназија  “Мирче Ацев”-
Прилеп, СОЕПТУ ,,Кузман Јосифоски Питу“-
Прилеп, СОУ ,,Орде Чопела“-Прилеп,  СОУ ,,Ристе 
Ристески-Ричко’’-Прилеп, Градоначалникот и 
архивата на Општина Прилеп. 
 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

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

Број 09-2393/11  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
06.10.2021 година  на Совет на Општина Прилеп 

П р и л е п  Еленче Ташковска 

 

 
Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА 
ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТА НА ЈОУДГ ,,НАША 
ИДНИНА’’–ПРИЛЕП ЗА 2020/2021 ГОДИНА 

 
 

1. Одлуката за усвојување на Извештајот за 

работа на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’–

Прилеп за 2020/2021 година, се објавува 

во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
 

   Број 08-2395/11  ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.10.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 в.в 

точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 
5/2002), член 116 став 1 алинеа 2 од Законот за 
заштита на децата (Сл.весник на Република 
Македонија бр.23/13; бр.12/14, бр.44/14, 
бр.144/14, бр.10/15, бр.150/15, бр.150/15, 
бр.192/15, бр.27/16, бр.163/17, бр.21/18 и 
бр.198/18) и член 26 став 1 точка 32 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 
06.10.2021 година, донесе: 
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ОДЛУКА 

за усвојување на Извештајот за работа на  
ЈОУДГ ,,Наша иднина’’–Прилеп за 2020/2021 

година 
 

член 1 
Се усвојува Извештајот за работа на 

ЈОУДГ ,,Наша иднина’’–Прилеп за 2010/2021 
година. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈОУДГ ,,Наша 

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

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

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

Број 09-2393/12  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
06.10.2021 година  на Совет на Општина Прилеп 

П р и л е п  Еленче Ташковска 

 

 
Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА 
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈОУДГ 

,,НАША ИДНИНА’’–ПРИЛЕП ЗА 2021/2022 
ГОДИНА 

 
1. Одлуката за усвојување на Годишна 

Програма за работа на ЈОУДГ ,,Наша 

иднина’’–Прилеп за 2021/2022 година, се 

објавува во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
   Број 08-2395/12  ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.10.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 
                 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 в.в 
точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 
5/2002), член 116 став 1 алинеа 2 од Законот за 
заштита на децата (Сл.весник на Република 
Македонија бр.23/13; бр.12/14, бр.44/14, 

бр.144/14, бр.10/15, бр.150/15, бр.150/15, 
бр.192/15, бр.27/16, бр.163/17, бр.21/18 и 
бр.198/18) и член 26 став 1 точка 30од 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 06.10.2021 година,  
донесе: 

О Д Л У К А  
за усвојување на Годишна Програма за работа на 

 ЈОУДГ ,,Наша иднина’’–Прилеп за 2021/2022 
година 

 
     член 1 

Се усвојува Годишната Програма за работа 
на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп за 2021/2022 
година. 

                                                                                                          
член 2 

Одлуката да се достави до ЈОУДГ ,,Наша 
иднина ’’-Прилеп, Градоначалникот и архивата 
на Општина Прилеп. 
                                         член 3 

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

Број 09-2393/13  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
06.10.2021 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 БРОЈОТ НА ДЕЦА 

КОИ ЌЕ БИДАТ ЗГРИЖЕНИ ВО ВОСПИТНИТЕ 
ГРУПИ ЗА ДЕЦА, ВО ЈОУДГ ,,НАША ИДНИНА“ 

ПРИЛЕП 
 

1. Одлуката за давање согласност на 

Одлуката за бројот на деца кои ќе бидат 

згрижени во воспитните групи за деца, 

во ЈОУДГ ,,Наша иднина“ Прилеп, се 

објавува во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
   Број 08-2395/13  ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.10.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002), член 116 од Законот 
за заштита на децата ("Службен весник на 
РМ"23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 
150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21,18, 198/18 и 
Службен весник на РМС бр.104/19, 146/19, 
279/19 и 311/20) 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 06.10.2021 година, 
донесе: 

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

деца кои ќе бидат згрижени во воспитните групи 
за деца, во ЈОУДГ ,,Наша иднина “Прилеп 

 
член 1 

Се дава согласност на Одлуката за бројот 
на деца кои ќе бидат згрижени во воспитните 
групи за деца, во ЈОУДГ ,,Наша иднина“ Прилеп, 
бр.02-166/1 од 22.09.2021 година. 
                                                                

член 2 
Одлуката да се достави до ЈОУДГ ,,Наша 

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

член 3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 

денот на нејзиното објавување во „Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 09-2393/14  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
06.10.2021 година  на Совет на Општина Прилеп 

П р и л е п  Еленче Ташковска 

 
Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ 
И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТИНА 

ПРИЛЕП ВО УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ООУ  
“БЛАЖЕ КОНЕСКИ” – ПРИЛЕП 

 
1. Решението за разрешување и 

именување на претставник на Општина 

Прилеп во Училишниот одбор на ООУ  

“Блаже Конески” – Прилеп, се објавува 

во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
   Број 08-2395/14  ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.10.2021 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 06.10.2021 година, донесе: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за разрешување и именување на претставник на 
Општина Прилеп во 

 Училишниот одбор на ООУ  “Блаже Конески” – 
Прилеп 

 
       1.Од претставник на Општина Прилеп во 
Училишниот одбор на ООУ “Блаже Конески“-Прилеп,  
се разрешува Јане Зероски, дипломиран економист, 
врз основ на негова неотповиклива оставка, 
бр.09.2062/11 од 16.08.2021 година. 
 
       2. За претставник на Општина Прилеп во 
Училишниот одбор на ООУ “Блаже Конески“-Прилеп,  
се именува Негица Темелкоска, дипломиран 
економист. 
       3.Мандатот на членот на Училишниот одбор трае 3 
години. 
       4.Решението да се достави до разрешениот, 
именованиот, ООУ “Блаже Конески”- Прилеп, 
Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 
       5. Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во “Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 
 
 

Број 09-2393/15  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
06.10.2021 година  на Совет на Општина Прилеп 

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

 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛОК 4.2.5, 
ФОРМИРАН СО РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН ЗА ГУП НА ГРАД ПРИЛЕП ЗА ЧЕТВРТ 4, БЛОК 4.2, ОПШТИНА 

ПРИЛЕП, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2020-2025 
 
 

1. Одлуката за донесување на Детален Урбанистички План за блок 4.2.5, формиран со Регулациски 

План за Гуп на Град Прилеп за четврт 4, блок 4.2, Општина Прилеп, плански период 2020-2025, 

се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08-2395/15  ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.10.2021 година  на Општина Прилеп 
       П р и л е п  Илија Јованоски 

 
 
  
Врз основа на член 95 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ 32/20), 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 06.10.2021 година, донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за донесување на ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛОК 4.2.5, ФОРМИРАН СО РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН 

ЗА ГУП НА ГРАД ПРИЛЕП ЗА ЧЕТВРТ 4, БЛОК 4.2, ОПШТИНА ПРИЛЕП 
ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2020-2025  

 
 

Член 1 
               Се донесува ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛОК 4.2.5, ФОРМИРАН СО РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН 
ЗА ГУП НА ГРАД ПРИЛЕП ЗА ЧЕТВРТ 4, БЛОК 4.2, ОПШТИНА ПРИЛЕП ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2020-2025, 
изработен од ДООЕЛ ,,ПЕРКАН ПРОЕКТ,, ПРИЛЕП со технички број 38/2020 од јуни 2020година ,  како 
што е означено во графичките прилози кои се составен дел на оваа Одлука, ( во натамошниот текст: 
Планот). 
 
 Планскиот опфат се наоѓа на надморска височина во интервал од од 636,63м до 635,71м. 
Според состојбата на терен планскиот опфат за кој се работи овој детален урбанистички план, се наоѓа 
во западниот периферен дел од градот Прилеп. Планскиот опфат кој е предмет на изработка на 
деталниот урбанистички план е дефиниран со следните граници: 
Описот на планскиот опфат почнува од север и се движи кон исток во насока на стрелките на 
часовникот. Од северната страна граничи со осовината на планираната сервисна улица С4, на источната 
страна опфатот ја следи границата на блокот 4.2.5. т.е. источната граница на КП 6042, КО Варош и 
осовината на планираната сервисна улица С1. На југ границата на планскиот опфат ја следи осовината на 
планираната собирна улица С8 дефинирана на постојната улица „Леце Котески“ – пат Крушево – Прилеп, 
а на запад планскиот опфат во јужниот дел е дефиниран по осовината на планираната Магистрална 
улица М1– Обиколница Запад, а во северниот дел западната граница се движи по границата на 
планскиот опфат на градот по ГУП за град Прилеп. 
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Член 2 
 
Планот од член 1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози: 
 

 Согласност издадена од Министерство за транспорт и врски, Сектор за уредување на 
просторто, со број 24-5361/2 од 13.08.2021 година 

 Програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Прилеп за 2020 
година, донесена од Советот на општината, бр. 09-316/9 од 27.01.2020 година. 

 Програма за измена и дополнување на Програма за изработка на урбанистички планови на 
територијата на општина Прилеп за 2020 година, број 09-887/34 од 12.03.2020 гоидна. 

 Годишна Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови на територијата на 
општиан Прилеп за 2021 година, број 09-3157/16 од 25.12.2020 година. 

 Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога изработен од „ГЕО ТОПО КАТ“ доо 
Прилеп, 0801-62/3 од 26.05.2020 година, заверен од Агенција за катастар на недвижности, борј 
1110-70/2020 од 26.05.2020 гоидна, 

 Предлог за одобрување на Плнска програма, број 10-371/3 од 02.06.2020 година 

 Предлог Детален урбанистички план за Блок 4.2.5, формиран со регулациски план за ГУП на 
град Прилеп за Четврт 4, Блок 4.2, општина Прилеп, со плански Период (2020-2025), површина 
на опфатот (6.66 ха) изработен од „Перкан Проект“ дооел Прилеп, тех.број 38/2020 од 
Октомври 2020 година, 

 Мислење од Комисијата за урбанизам, број 10-371/7 од 06.11.2020 година, 

 Известување од АД Водостопанство на РМ – Скопје, број 11-307/2 од 24.02.2020 година 

 Податоци и информации од ЈП за водостнабдување „Студенчица“ број 09-250/1 од 06.02.2020 
година 

 Податоци од ЈКП „Водовод и канализација“ – Прилеп, број 03-12/23-1 од 31.01.2020 година, 

 Решение за формирање комисија за урбанизам, број 08-2737/1 од 10.11.2020 година, 

 Решение за формирање на Стручна комисија за изработка на извештај од јавна анкета, 
број 09-2847/3 од 25.11.2020 година, 

 Одлука за организирање на јавна анкета и јавна презентација, број 08-2847/1 од 
25.11.2020 година, 

 Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација по планот, број 03-
2847/2 од 25.11.2020 година, 

 Потврда за објава на Соопштение за одржување на јавна презентација и јавна анкета 
во две јавни гласила, (ТРД „Радио 5 Чоки“ и Радио „Холидеј“ Прилеп), 

 Известување до субјекти за одржување јавна презентација и јавна анкета број 10-371/9 
од 27.11.2020 година, 

 Записник од јавна презентација, број 10-371/10 од 21.12.2020 година, 

 Извештај од спроведена јавна презентација и јавна анкета по планот, број 10-371/11 од 
21.12.2020 година, 

 Конечен Предлог Детален урбанистички план за Блок 4.2.5, формиран со регулациски 
план за ГУП на град Прилеп за Четврт 4 Блок 4.2, Мермерен Комбинат, општина 
Прилеп, со плански период (2020-2025) површина на опфат (6,66 ха), изработен од 
„Перкан Проект“ дооел Прилеп, тех. број 38/2020 од јуни 2021 година, 

 Одговор од НУ Завод за заштита на спомениците, број 09-67/2 од 31.01.2020 година, 

 Мислење од Министерсво за култура – Управа за заштита на културното наследство, 
број 17-1164/2 од 10.06.2021 година, 

 Одлуката за неспорување на стратегиска оцена за влијанието врз животната средина 
број 08-3153/1 од 24.12.2020 година, 

 Известување од Министерството за животна средина и просторно планирање, број 
УП1-15-3/2021 од 22.01.2021 година, за прифаќање на Одлуката за неспроведување на 
стратегиска оцена за влијание на животната средина, 

 Извештај од извршената стручна ревизија изготвена „Квадар“ доо Скопје, теџ. Број 
0701-428 од  Јули 2021 година, 

 Мислење за утврдена состојба од Агенција за катастар на недвижжности, број 0939-
229/6 од 06.07.2021 година. 
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 Податоци и информации од АД НЕР, број 03-477/2 од 04.02.2020 година, 

 Податоци и информации од АЕК број 1404-537/2 од 13.02.2020 година, 

 Податоци од Елетродистрибуција дооел Скопје, број 10-1671/7-269 од 11.12.2020 година, 

 Податоци од Македонски телеком АД – Скопје број 30439 од 11.02.2020 година, 

 Податоци од АД МЕПСО, број 11-868/1 од 06.02.2020 година, 

 Мислење од АД ГА-МА број 0308-794/2 од 17.06.2021 година, 

 Мислење од Електродистибуција дооел Скопје, број 10-55/7-263 од 01.06.2021 година 

 Мислење од Дирекција за заштита и спасување број 09-81/2 од 13.07.2020 година 
 

 

СОДРЖИНА: 
 
-НАСЛОВНА СТРАНА 
-СОДРЖИНА 
-ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ФИРМАТА 
-ЛИЦЕНЦА НА ФИРМАТА И ОВЛАСТУВАЊА НА ПЛАНЕРОТ И СОРАБОТНИЦИТЕ 
-ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
 
ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
1. Вовед 
2. Површина и опис на границите на планскиот опфат со географско и геодетско одредување на 
неговото подрачје 
3. Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето на планскиот опфат и неговата околина 
4. Податоци за природните чинители кои можат да влијаат на развојот на територијата во рамки на 
планскиот опфат 
5. Податоци за создадените вредности и чинители кои ја синтетизираат состојбата на животот на 
човекот и начинот на употреба на земјиштето во рамките на планскиот опфат 
6. Инвентаризација на земјиштето и зеленилото во планскиот опфат, на изградениот градежен фонд и 
на вкупната физичка супраструктура 
7. Инвентаризација на постојни споменички целини, градби од културно-историско значење и културни 
предели (заштитно-конзерваторски основи) 
8. Инвентаризација на изградената комунална инфраструктура 
9. Анализа на степен на реализација на важечкиот урбанистички план, со анализа на проблеми во 
функционирњето и просторниот развој на подрачјето во рамките на планскиот опфат 
10. Анализа на можностите за просторен развој со програмска проекција за видот, просторната 
локација, темпото и обемот на мерките и содржините на просторниот развој 
11.Извод од план од повисоко ниво 
 
НУМЕРИЧКИ ДЕЛ 
1. Нумерички показатели на постојната состојба 
Прилози од податоци и информации од надлежни субјекти 
-Извадок од Програма за изработка на урбанистички планови во општина Прилеп за 2020г. 
-Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанситички 
планови на територијата на општина Прилеп за 2020г 
-Известување за побарани податоци и информации од Акционерско друштво ГА-МА. 
-Известување за побарани податоци и информации од МЕПСО, со бр.11-868/1 од 
06.02.2020г. 
-Известување од Јавно комунално претпријатие „Водовод и канализација“- Прилеп, за 
водовите во нивна надлежност со бр.03-12/23-1 од 31.01.2020г. 
-Известување за водовите на постојната телефонска мрежа издадено од Македонски 
Телеком АД Скопје. 
-Известување од НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Прилеп со бр. 
09-67/2 од 31.01.2020год. 
-Одговор на барање од ЈП „Студенчица“ со бр. 09-250/1 од 06.02.2020год. 
-Известување од АД Водостопанство на РСМ-Скопје со бр. 11-307/2 од 24.02.2020год. 
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-Одговор на барање од Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности НЕР-Скопје со бр. 03-
477/2 од 04.02.2020год. 
-Известување за побарани податоци и информации од АЕК, со бр.1404-537/2 од 13.02.2020г. 
-Известување за водовите на постојната електрична мрежа со бр.10-1671/7-269 од 11.12.2020г издадено 
од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје. 
-Согласност од Дирекцијата за заштита и спасување ПО Прилеп со бр. 09-81/2 од 13.07.2020год. 
-Прикази од системот Е-урбанизам за побарани податоци и информации 
-Известување од општина Прилеп за соседни детални урбанистички планови со бр.10-1142/3 од 
31.05.2021 
-Позитивно мислење од Македонски Телеком АД Скопје со бр.30439 од 02.12.2020 
-Позитивно мислење од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје со бр.10-55/7-263 од 01.06.2021 
-Позитивно мислење од Министерство за култура - Управа за заштита на културно наследство со бр.17-
1164/2 од 10.06.2021 
-Позитивно мислење од АД ГА-МА со бр.0308-794/2 од 17.06.2021 
 
ГРАФИЧКИ ДЕЛ 
1.Извод од ГУП: ГУП на град ПРИЛЕП плански период од 2013-2023г донесен со Одлука бр.25-2888/5 од 
28.12.2015г. 
2.Извод од РП: Регулациски план за четврт 4, блок 4.2., донесен со Одлука бр.09-3863/25 од 
15.11.2019год. 
3.Извод од соседен ДУП: ДУП за УЕ бр.12, УБ 21.01-дел плански опфат 6, донесен со одлука бр. 25-
445/26 од 27.02.2015год. 
4.Збирен графички прилог преклоп со Извод од ГУП.......................................................м = 1: 1000 
5.Збирен графички прилог преклоп со Извод од РП.........................................................м = 1: 1000 
6.Збирен графички прилог преклоп со Извод од соседен ДУП........................................м = 1: 1000 
7.Ажурирана геодетска подлога..........................................................................................м = 1: 1000 
8.Инвентаризација на изградениот градежен фонд, вкупната физичка супраструктура на земјиштето, 
зеленилото и комуналната инфраструктура во планскиот опфат..............м = 1: 1000 
 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
1. Вид на планот, назив на подрачјето на планскиот опфат, плански период и површина на плански 
опфат 
2. Опис и образложение на планскиот концеп за просторниот развој и хармонизација на просторот на 
подрачјето во рамките на планскиот опфат 
3. Опис и образложение на планските решенија за изградба, на наменската употреба на градежното 
земјиште парцелирано за изградба, на градежното земјиште за општа употреба, сообраќајната и 
комуналната инфраструктура 
- Намена на земјиштето и градбите 
- Регулаторни линиии 
- Површини за градба и висински план 
- Процент на изграденост и коефициент на искористеност 
- Сообраќај и нивелациски план 
- Водоснабдување 
- Фекална канализација 
- Атмосферска канализација 
- Електроенергетска инфраструктура 
- Мобилна телефонија 
- Заштита на животната средина 
- Мерки за заштита и спасување 
- Плански решенија за отстранување и спречување на архитектонски бариери за 
инвадилизирани лица 
4. Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите 
5. Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште и градбите 
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НУМЕРИЧКИ ДЕЛ 
1. Нумерички показатели на планираната состојба 
2. Билансни показатели 
 
ГРАФИЧКИ ДЕЛ 
1.План на намена на земјиштето........................................................................................м =1: 1 000 
2. Регулационен план...........................................................................................................м =1: 1 000 
3. План на површини за градење........................................................................................м =1: 1 000 
4. Сообраќаен нивелациски и план на зеленило...............................................................м =1: 1 000 
5. Инфраструктурен план....................................................................................................м =1: 1 000 
6. Синтезен план..................................................................................................................м =1: 1 000  
 

Член 3 
Одлуката за донесување на ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛОК 4.2.5, ФОРМИРАН СО 
РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН ЗА ГУП НА ГРАД ПРИЛЕП ЗА ЧЕТВРТ 4, БЛОК 4.2, ОПШТИНА ПРИЛЕП ПЛАНСКИ 
ПЕРИОД 2020-2025, изработен од ДООЕЛ ,,ПЕРКАН ПРОЕКТ,, ПРИЛЕП со технички број 38/2020 од јуни 
2020година, задолжително се прикачува во електронска форма во информацискиот систем е-
урбанизам. 

 
 

Член 4 
Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавната презентација и јавната анкета, со образложение за 
прифатените и неприфатените забелешки, изработен од стручна комисија формирана од  
Градоначалникот на Општината. 

 
 

Член 5 
Планот ќе го спроведува надлежниот орган на Општина Прилеп 
 

Член 6 
 

Донесениот ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛОК 4.2.5, ФОРМИРАН СО РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН ЗА ГУП 
НА ГРАД ПРИЛЕП ЗА ЧЕТВРТ 4, БЛОК 4.2, ОПШТИНА ПРИЛЕП ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2020-2025, изработен од 
ДООЕЛ ,,ПЕРКАН ПРОЕКТ,, ПРИЛЕП со технички број 38/2020 од јуни 2020година, во електронска форма 
се објавува на веб страната на Општина Прилеп. 
 

Член 7 
 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Прилеп“. 
                                                   Изработил 
 
 

Број 09-2393/16  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
06.10.2021 година  на Совет на Општина Прилеп 

П р и л е п  Еленче Ташковска 
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