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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” 6/2003, 
4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2020) Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА ПРВ 
КВАРТАЛ ОД 2022 ГОДИНА 

 
 
 

1. Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за прв квартал од 2022 година, се 
објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 
 

 
Број 08-1483/1  ГРАДОНАЧАЛНИК 

04.05.2022 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Борче Јовчески 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Службен гласник на Општина 
Прилеп – Излегува по потреба 

4 Мај 
 2022 година 

Службен гласник број 5 
Овој примерок чини 50 ден. 

Годишна претплата 2.000 ден. 

Жиро с-ка при Комерцијална 
банка – Филијала Прилеп 

300020000208779 
ЕДБ 4021996117695 

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

 

http://www.prilep.gov.mk/
mailto:prilep@prilep.gov.mk
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на 
Општина Прилеп” 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 
и 5/2020) Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 

 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ 

 
 

1. Одлуката за измена и дополнување на 
Одлуката за основање на Јавно 
Претпријатие за енергетски дејности, се 
објавува во “Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 
 

 
Број 08-1483/2  ГРАДОНАЧАЛНИК 

04.05.2022 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Борче Јовчески 

 
 

Врз основ на член 22 став 1 точка 4 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Службен 

весник на Република Македонија’’ бр. 5/02), а в.в. 

со член 11 став 2 од Законот за енергетска 

ефикасност( ,,Службен весник на РСМ““ бр.32/20 и 

110/21), Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на ден 04.05.2022 година, ја донесе 

следната : 

 
ОДЛУКА 

за измена и дополнување на Одлуката за 
основање на   

Јавно Претпријатие за енергетски дејности 
 
 

Член 1 
Во Одлуката за основање на Јавно Претпријатие 
за енергетски дејности („Службен гласник на 
Општина Прилеп“ бр.15/2018), во член 2 во 
дејностите кои ќе ги врши претпријатието, се 
додава : 
- јавно осветлување 

 
 
 
 

Член 2 
             Одлуката да се достави до 
Градоначалникот на Општина 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 09-1481/3  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
04.05.2022 година  на Совет на Општина Прилеп 

П р и л е п  Дејан Проданоски 

 
        

 

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” 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 
и 5/2020) Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 

 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ 

И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ ВО УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ 

ДЕЈНОСТИ 
 “ЕНЕРГО-ПРИЛЕП“ ПРИЛЕП 

 
 
 

1. Решението за разрешување и именување на 
членови во Управниот одбор на Јавно 
претпријатие за енергетски дејности “Енерго-
Прилеп“ Прилеп, се објавува во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

 
Број 08-1483/3  ГРАДОНАЧАЛНИК 

04.05.2022 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Борче Јовчески 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од 
Законот за локална самоуправа ("Службен весник 
на Р.М." бр.5/2002 ), член 17 од Законот за јавните 
претпријатија  (“Сл.весник на РМ” бр.38/1996, 
6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015, 61/2015, 39/2016 ), член 26 став 1 точка 
29 од Статутот на Општина Прилеп (Службен 
гласник на Општина Прилеп бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008 ) Советот на Општина Прилеп на 
седницата одржана на 04.05.2022 година, донесе: 
  

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

Управниот одбор на Јавно претпријатие за 
енергетски дејности “Енерго-Прилеп“ Прилеп 

 
 

1.Од членови во Управниот одбор на Јавно 
претпријатие за енергетски дејности “Енерго-
Прилеп“ Прилеп, се разрешуваат: 

 
1. Јорданоска Соња, дипломиран економист 
2. Дарко Николоски, дипломиран 

стоматолог 
3. Филип Петкоски, дипломиран правник 
4. Дејан Костоски, дипломиран економист 
5. Кирил Стојаноски, дипломиран 

економист 
6. Николина Трајкоска, дипломиран 

економист 
7. Кире Митрикески, машински инжинер 

 
И на нивно место се именуваат: 
1. Златко Рикалоски, електро инжинер 
2. Тони Чадамов, машински инжинер 
3. Сотир Митрикески, електро инжинер 
4. Мимоза Илиеска, дипломиран правник 
5. Ивана Богеска, дипломиран правник 
6. Владимир Проданоски, дипломиран 

економист 
7. Стефан Андреески, дипломиран правник 

 
2.Мандатот на именуваните трае до 

истекот на мандатот на именуваните членови на 
Управниот одбор на Јавно претпријатие за 
енергетски дејности “Енерго-Прилеп“ Прилеп, 
согласно решение бр. 09-278/6 од 25.01.2019  
година. 

 
            3.Решението да се достави до именуваните, 
и Градоначалникот на Општина Прилеп. 
 

           4.Ова Решение влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
        

Број 09-1481/4  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
04.05.2022 година  на Совет на Општина Прилеп 

П р и л е п  Дејан Проданоски 

 

 
 
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” 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 
и 5/2020) Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 

 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ 

И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ ВО НАДЗОРНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ 

ДЕЈНОСТИ 
 “ЕНЕРГО-ПРИЛЕП“ ПРИЛЕП 

 
 

1. Решението за разрешување и именување на 
членови во Надзорниот одбор на Јавно 
претпријатие за енергетски дејности “Енерго-
Прилеп“ Прилеп, се објавува во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

 
Број 08-1483/4  ГРАДОНАЧАЛНИК 

04.05.2022 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Борче Јовчески 

 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од 
Законот за локална самоуправа ("Службен весник 
на Р.М." бр.5/2002 ), член 17 од Законот за јавните 
претпријатија  (“Сл.весник на РМ” бр.38/1996, 
6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015, 61/2015, 39/2016 ), член 26 став 1 точка 
29 од Статутот на Општина Прилеп (Службен 
гласник на Општина Прилеп бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008 ) Советот на Општина Прилеп на 
седницата одржана на 04.05.2022 година, донесе: 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на членови во 
Надзорниот одбор на Јавно претпријатие за 

енергетски дејности “Енерго-Прилеп“ Прилеп 
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Од членови во Надзорниот одбор на Јавно 
претпријатие за енергетски дејности “Енерго-
Прилеп“ Прилеп, се разрешуваат: 

 
1. Моника Стамеска, дипломиран 

економист 
2. Николина Талимџиоска, м-р по 

економски науки 
3. Илија Најдоски, м-р по економски науки 
4. Борче Стевананџија, машински инжинер 
5. Цене Здравкоска, дипломиран економист 

 
 

И на нивно место се именуваат: 
1. Оливера Кусибојоска, дипломиран 

економист 
2. Маја Каралиоска, м-р по правни науки 
3. Фанче Петкоска, м-р по економски науки 
4. Игор Атанасоски, дипломиран електро 

технички инжинер 
5. Кети Николоска, дипломиран економист 

 
2.Мандатот на именуваните трае до 

истекот на мандатот на именуваните членови на 
Надзорниот одбор на Јавно претпријатие за 
енергетски дејности “Енерго-Прилеп“ Прилеп, 
согласно решение бр. 09-278/5 од 25.01.2019  
година. 

 
            3.Решението да се достави до именуваните, 
и Градоначалникот на Општина Прилеп. 
 
           4.Ова Решение влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето  во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
           
 

Број 09-1481/5  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
04.05.2022 година  на Совет на Општина Прилеп 

П р и л е п  Дејан Проданоски 

        

 
 
 

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” 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 
и 5/2020) 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 И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2022 ГОДИНА НА ЈКП 
,,ПАЗАРИ” ПРИЛЕП 

 
 

1. Одлуката за давање согласност на Годишен 
план за измена и дополнување на Годишниот 
план за вработување во 2022 година на ЈКП 
,,Пазари” Прилеп, се објавува во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

 
Број 08-1483/5  ГРАДОНАЧАЛНИК 

04.05.2022 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Борче Јовчески 

 
 

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” 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2020), 
Советот на Општина Прилеп на седницата, 
одржана на 04.05.2022 година,  донесе: 

 
 

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

дополнување на Годишниот план за вработување во 
2022 година на ЈКП ,,Пазари” Прилеп 

 
член 1 

Се дава согласност на Годишен план за 
измена и дополнување на Годишниот план за 
вработување во 2022 година на ЈКП ,,Пазари” 
Прилеп, бр.01-61/1-3 од 09.04.2022 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 09-1481/6  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
04.05.2022 година  на Совет на Општина Прилеп 

П р и л е п  Дејан Проданоски 
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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” 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 
и 5/2020) Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 

 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП ,,ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА“-ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 
01.01.2022 ГОДИНА ДО 31.03.2022 ГОДИНА 

 
 
 

1. Одлуката за давање согласност на 
тримесечниот извештај за финансиското 
работење на ЈКП ,,Водовод и канализација“-
Прилеп за период од 01.01.2022 година до 
31.03.2022 година, се објавува во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 

 
 
 

Број 08-1483/6  ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.05.2022 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Борче Јовчески 
 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 а во 

врска со член 36 став 2 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” 
6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2020), Советот 
на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
04.05.2022 година,  донесе: 

 
О Д Л У К А 

за давање согласност на 
тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈКП 
,,Водовод и канализација“-Прилеп за 

период од 01.01.2022 година до 
31.03.2022 година 

 

член 1 
Се дава согласност на тримесечниот 

извештај за финансиското работење на ЈКП 
,,Водовод и канализација“-Прилеп за период од 
01.01.2022 година до 31.03.2022 година. 

  
член 2 

Одлуката да се достави до ЈКП ,,Водовод 
и канализација“-Прилеп, Градоначалникот и 
архивата на Општина Прилеп. 

 
член 3 

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

Број 09-1481/7  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
04.05.2022 година  на Совет на Општина Прилеп 

П р и л е п  Дејан Проданоски 

 
        

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” 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 
и 5/2020) Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 

 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА 

ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА ЈКП ,,ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА’’-ПРИЛЕП 

 
1. Одлуката за давање согласност на 
Статутарна одлука за измена на Статутот на ЈКП 
,,Водовод и канализација’’-Прилеп, се објавува 
во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 

 
Број 08-1483/7  ГРАДОНАЧАЛНИК 

04.05.2022 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Борче Јовчески 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр. 5/2002), а во врска со член 11 

став 1 точка 1 и 2, од Законот за јавни 

претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 



Службен гласник на Општина Прилеп број 5 од 04.05.2022 година 
 
 

9 
 

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” 

6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2020), Советот 

на Општина Прилеп на седницата, одржана на 

04.05.2022 година,  донесе: 

О Д Л У К А 
за давање согласност на Статутарна одлука за 

измена на Статутот на ЈКП ,,Водовод и 

канализација’’-Прилеп 

 

 

член 1 
Се дава согласност Статутарна одлука за 

измена на Статутот на ЈКП ,,Водовод и 
канализација’’-Прилеп, бр.02-131/2 од 27.04.2022 
година. 

член 2 
Одлуката да се достави до 

Градоначалникот, ЈКП ,,Водовод и канализација’’-
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 09-1481/8  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
04.05.2022 година  на Совет на Општина Прилеп 

П р и л е п  Дејан Проданоски 

 

        
 

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” 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 
и 5/2020) Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 

ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП 
,,КОМУНАЛЕЦ“-ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 

01.01.2022 ГОДИНА ДО 31.03.2022 ГОДИНА 
 
 

1.Одлуката за давање согласност на 
тримесечниот извештај за финансиското 
работење на ЈКП ,,Комуналец“-Прилеп за 
период од 01.01.2022 година до 31.03.2022 
година, се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 

 
 

 
Број 08-1483/8  ГРАДОНАЧАЛНИК 

04.05.2022 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Борче Јовчески 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 а во 
врска со член 36 став 2 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” 
6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2020), Советот 
на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
04.05.2022 година,  донесе: 

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

финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец“-
Прилеп за период од  01.01.2022 година до 

31.03.2022 година 
 

член 1 
Се дава согласност на тримесечниот 

извештај за финансиското работење на ЈКП 
,,Комуналец“-Прилеп за период од  01.01.2022 
година до 31.03.2022 година. 

  
член 2 

Одлуката да се достави до ЈКП 
,,Комуналец“-Прилеп, Градоначалникот и 
архивата на Општина Прилеп. 
 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

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

Број 09-1481/9  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
04.05.2022 година  на Совет на Општина Прилеп 

П р и л е п  Дејан Проданоски 
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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” 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 
и 5/2020) Градоначалникот на Општина Прилеп,  
донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА ШИРИНА НА КРАЈБРЕЖЕН ПОЈАС ВО 

ВОДОТЕЦИТЕ ВО ПЛАНСКИ ОПФАТ НА УПС 
КРСТЕЦ, КО, КРСТЕЦ ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
 

1. Одлуката за определување на ширина на 
крајбрежен појас во водотеците во плански 
опфат на УПС Крстец, КО, Крстец Општина 
Прилеп, се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08-1483/9  ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.05.2022 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Борче Јовчески 
 

 

Врз основа на член 131 став 2 точка 3 од 
Законот за водите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 87/08, 06/09, 161/09, 83/10, 
51/11, 44/13, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 
52/16) Советот на Општина Прилеп на седницата, 
одржана на 04.05.2022 година,  донесе: 

  
О Д Л У К А 

за определување на ширина на крајбрежен појас 
во водотеците во плански опфат на УПС Крстец КО 

Крстец, Општина Прилеп 
 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се определува ширината на 
крајбрежниот појас на водотеците во планскиот 
опфат за село Крстец, дефинирани со СТУДИЈА ЗА 
ВОДОСТОПАНСКА ИНФРАСТРУКТУРА за изработка 
на Урбанистички план за село Крстец КО Крстец 
Општина Прилеп, изработена од ДРУШТВО ЗА 
ПРЕОКТИРЊЕ, ИНЖИЊЕРИНГ И ГРАДЕЖНИШТВО 
АКВА-ИНГ Штип со технички број ХС-01-10/2019 од 
Септември 2019, заради заштита и одржување на 
природното корито и брегот на истите. 

 
Член 2 

Ширината на крајбрежниот појас на водотеците, 
коритото на Ореовечка Река од стационажа 

0+000.00 со геодетски кординати на точка 1 (Y = 
7556614.27 X = 4584916.05) до стационажа 
0+414.15 со геодетски кординати на точка 4 (Y = 
7556307.69 X = 4584720.65) со КП 1067 КО Крстец  
и Поток Подмери од стацонажа 0+000.00 со 
геодетски кординати на точка 3 (Y = 7556630.8291  
X = 4584749.1921) до стационажа 0+167.50 со 
геодетски кординати на точка 2 (Y=7556470.9050  
X=4584737.9501) со КП 1067 КО Крстец во 
планскиот опфат за село Крстец, се определува со 
СТУДИЈА ЗА ВОДОСТОПАНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
за изработка на Урбанистички план за село Крстец 
КО Крстец Општина Прилеп, изработена од 
ДРУШТВО ЗА ПРЕОКТИРЊЕ, ИНЖИЊЕРИНГ И 
ГРАДЕЖНИШТВО АКВА-ИНГ Штип со технички број 
ХС-01-10/2019 од Септември 2019, за двата 
водотеци ќе изнесува најмалку 3 метри лево и 3 
метри десно од предвидените профили. 
 

Член 3 
Составен дел од оваа Одлука е Студијата за 
водосопанка инфраструктура, наведена во член 2, 
заедно со графичките прилози во прилог на истата 
во размер 1:1000. 

 
Член 4 

На предлог на Градоначалникот, Советот ја 
донесува оваа одлука по претходно добиена 
согласност од органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на 
животната средина,  
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на 

Општина Прилеп. 
 
 
 

Број 09-1481/10  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
04.05.2022 година  на Совет на Општина Прилеп 

П р и л е п  Дејан Проданоски 

   

 
 

     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” 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2020) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА 

ЛОКАЛЕН МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА ОПШТИНА 
ПРИЛЕП 
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1. Одлуката за формирање на Локален 
младински совет на Општина Прилеп, се 
објавува во “Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 

 
 

 
Број 08-1483/10  ГРАДОНАЧАЛНИК 

04.05.2022 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Борче Јовчески 

   
 

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за 

локалната самоуправа ("Службен весник на РСМ" 

брoj 05/02), член 55 од Статутот на Општина 

Прилеп (“Службен Гласник на Општина Прилеп” 

бр.6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 05/21) а во 

врска со член 16 од Законот за младинско учество 

и младински политики (“Службен весник на РСМ” 

бр.10/20) Советот на Општина Прилеп на седница 

одржана на 04.05.2022 година донесе: 

Одлука 

за формирање на Локален младински совет на 

Општина Прилеп 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се уредува основањето на 

Иницијативниот одбор, Локалното собрание на 

млади и Локалниот младински совет на Општина 

Прилеп, делокругот на работа, постапката за 

избор на членовите и други прашања од значење 

на работата. 

 

Член 2 

(1)Локалниот младински совет е советодавно и 

претставничко тело на Општина Прилеп и се 

основа со цел активно вклучување на младите од 

Општина Прилеп во процесите на донесување на 

одлуките на локална власт преку предлагање на 

иницијативи за прашања кои ги засегаат младите 

на подрачјето на Општина Прилеп. 

(2)Млади, во смисла на оваа одлука се државјани 

на Република Северна Македонија со место на 

живеење во Општина Прилеп на возраст од 15 до 

29 години.  

(3)Младите од став 1 на оваа одлука можат да 

бидат избирани за членови, претседател и 

заменик претседател на Локалниот младински 

совет на Општина Прилеп само ако се со 

постојано место на живеење во Општина Прилеп. 

 

Член 3 

(1)Претставниците на Локалниот младински совет 

имаат право да: 

- предлагаат точки на дневен ред на Советот на 

општината кои ги засегаат младите,  

- расправа за прашања за кои се распава во 

Советот на општината, а се од интерес на младите, 

- иницираат прашања за млади од делокругот на 

работата на општината, 

- иницираат, учествуваат и даваат повратни 

информации за процесот на локална младинска 

стратегија и други политики,  

- вршат други советодавни и застапувачки работи 

во согласност со закон. 

 

Член 4 

(1)Локален младински совет е составен од 9 

членови. 

 (2)Членовите на Локалниот младински совет 

имаат мандат од две години со право на уште 

еден избор. 

(3) Членовите на Локален младински совет се 

избираат согласно постапка утврдена во закон. 

 

Член 5 

(1)Иницијативниот одбор е тело кое се свикува 

само за конституирање на Локалното собрание на 

млади. 

(2) Иницијативниот одбор е составен најмногу 5 

члена од младинските организации, организации 

на млади, политички подмладоци, ученички и 

студентски организации и други облици на 

младинско здружување кои претходно 

аплицирале и ги исполниле критериумите на 

јавниот повик за формирање на иницијативен 

одбор од страна на општината. 

(3) Иницијативниот одбор објавува јавен повик за 

формирање Локално собрание на млади во 

согласност со Статутот на Општина Прилеп по 

принципот на транспарентност и јавност.  

(4)Формите на организирање и здружување од 

ставот (2) на овој член не мора да бидат 

регистрирани во Општина Прилеп, но мора да 

имаат активности на територијата на Општина 

Прилеп. 
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(5) Членовите на Иницијативниот одбор од ставот 

(2) на овој член мора да имаат постојано 

живеалиште на територија на Општина Прилеп и 

да бидат на возраст од 15 до 29 години. 

(6) Иницијативниот одбор иницира и заседава со 

конститутивна седница на Локалното собрание на 

млади заедно со одговорното лице на Општината. 

(7)На конститутивната седница, Локалното 

собранието на млади носи одлука за 

формирање комисија која до следната седница на 

Собранието на млади на Општината 

треба да подготви Деловник за работа на 

Собранието. 

(8)Првата седница на Локалното собрание на 

млади ја свикува веќе избраниот претседавач. На 

седницата се усвојува Деловникот за работа 

изготвен и предложен од страна на комисијата и 

се донесува Одлука за распишување Јавен повик 

за формирање Локален младински совет. 

 

Член 6 

(1)Членови на Локалното собрание на млади се по 

еден делегат и заменик делегат кои се 

предложени од страна на младинските 

организации, организации на млади, политички 

подмладоци, ученички и студентски организации 

и други облици на младинско здружување кои 

претходно аплицирале и ги исполниле 

критериумите на јавниот повик за формирање на 

Локалното собрание на млади. 

(2)Надлежности на Локалното собрание на млади 

се:  

- Да работат на спроведување на активностите. 

- Да учествуваат во подготовка на документи. 

- Да изберат членови на Локалниот младински 

совет. 

(3)На конститутивната седница на Локалното 

собрание на млади се избира претседавач по пат 

на тајно гласање со мнозинство гласови од 

членовите.  

(4)Секој член на Локалното собрание на млади 

може да биде кандидиран за претседавач. 

(5)Мандатот на членовите на Локалното собрание 

на млади вклучително и на претседавачот трае 

две години со право на уште еден избор.     (6) 

Локалното собрание на млади, објавува јавен 

повик за членови на Локалниот младински совет 

на Општина Прилеп. 

(7) Јавниот повик се објавува на веб - страницата 

на Општина Прилеп. 

(8)Кандидатите за членови во Локалниот 

младински совет ги предлагаат граѓански 

организации и младински здруженија, училишни 

и студентски здруженија и други форми на 

младински организации. 

(9)По доставените пријави на кандидатите за 

членови на Локалниот младински совет, 

надлежното лице, односно службеникот за млади 

документацијата од сите пријавени ја доставува 

до членовите на Локалното собрание на млади и 

до претседавачот кој пак свикува нова седница на 

Собранието. На седницата на Локалното собрание 

на млади се покануваат делегатите на Локалното 

собрание на млади и кандидатите кои се 

пријавиле за членови на Локалниот младински 

совет и ги исполнуваат критериумите од повикот. 

(10)Од редовите на Локалното собрание на млади 

се избира и изгласува тричлена комисија, која е 

одговорна за следење на целокупниот процес за 

изборот на членови на Локалниот младински 

совет. 

(11)Кандидатите за членови на Локалниот 

младински совет имаат право на куса 

презентација на својата програма пред членовите 

на Локалното собрание на млади, по што следува 

постапката на гласање. 

(12)Локалното собрание на млади избира членови 

на Локалниот младински совет по пат на 

непосредни избори со тајно гласање во кое право 

на глас имаат делегатите од локалното собрание 

на млади. 

(13) За избрани членови на Локалниот младински 

совет се сметаат оние кандидати кои освоиле 

најмногу гласови од вкупниот број на делегати од 

Локалното собрание на млади, водејќи сметка за 

балансирана застапеност на двата пола. 

 

Член 7 

(1) По спроведените избори, верификационата 

комисијата на Локалното собрание на млади 

изготвува извештај со листа на избрани членови 

кој го усвојува Локалното собрание на млади и 

истиот се доставува до Советот на Општина 

Прилеп за верификација на мандатите на 

членовите на Локалниот младински совет. 
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(2)Локалниот младински совет од своите редови 

избира претседател по пат на непосредни избори 

со тајно гласање. 

(3)За претседател е избран кандидатот кој освоил 

најмногу гласови од вкупниот број на членови во 

Локалниот младински совет. 

(4)Претседателот, за заменик претседател избира 

еден од членовите на Локалниот младински 

совет.   

(5)Локалниот младински совет може да работи 

ако на седницата присуствуваат мнозинство од 

вкупниот број на членови 

(6)Локалниот младински совет одржува редовни 

седници по потреба, но најмалку еднаш во 

месецот. Седниците ги свикува и со нив заседава 

претседателот на Локалниот младински совет. 

Претседателот на Локалниот младински совет е 

должен да свика вонредна седница на предлог од 

најмалку 1/3 од членовите. 

(7)Начинот на работа на Локален младински совет 

поблиску се утврдува со Деловник за работа на 

Локален младински совет. 

(8)Локалниот младински совет ги донесува 

одлуките со мнозинство гласови ако на 

седницата присуствуваат мнозинство од вкупно 

избраните членови на ЛМС. 

 

Член 8 

(1)Локалната стратегија за млади ја донесува 

Советот на Општина Прилеп за период од пет 

години. 

(2)Локалната стратегија за млади се изработува од 

страна на Општина Прилеп во соработка со 

Локалниот младински совет.  

(3)Акциските планови за локалната стратегија за 

млади се изработуваат од страна на Општина 

Прилеп во соработка со Локалниот младински 

совет, а ги донесува Советот на Општина Прилеп 

во период од една до три години и за нив се 

поднесува и буџет за реализација.  

(4)Локалната стратегија за млади се спроведува со 

буџетски средства од Општина Прилеп. 

 

Член 9 

1)Општина Прилеп ја става во функција веќе 

постоечката канцеларија за млади од каде се 

координира работата и претставува примарна 

точка за пристап на младите на локално ниво. 

2)Советот на Општина Прилеп е должен да 

одреди службеник за млади, лице одговорно за 

работењето на Канцеларијата за млади за 

координирање, спроведување и следење на 

прашања од интерес на младите во делокругот на 

надлежностите на институцијата.  

3)Службеникот за млади од ставот (2) на овој член 

изготвуваат годишни извештаи за работата на 

институциите во делокругот на млади кои ги 

поднесуваат до Агенцијата за млади и спорт и ги 

објавуваат на веб – страницата на Општина 

Прилеп  

(4)Контакт информациите за службениците за 

млади се јавно достапни на веб страната на 

Општина Прилеп. 

 

Член 10 

(1)Општина Прилеп обезбедува финансиски 

средства за работа на Локалниот младински совет 

и простор за одржување на седници.  

(2)Од буџетот на Општина Прилеп, се издвојуваат 

средства во висина од најмалку 0,1 % на годишно 

ниво кои вклучуваат ресурси за работењето на 

Локалниот младински совет во согласност со 

усвоената годишна програма. 

 (3)Членовите на Локалниот младински совет не 

добиваат надоместок за својата работа.  

Стручните и административните работи за 

потребите на Локалниот младински совет ги врши 

администрацијата во Општина Прилеп, односно 

назначува службеник/чка за млади во согласно 

закон. 

член 11 
 Одлуката да се достави до 

Градоначалникот, службеник за млади и архивата 
на Општина Прилеп. 

член 12 
Одлуката влегува во сила веднаш а истата 

ќе се објави во ’’Службен гласник на Општина 
Прилеп’’. 
 
 

Број 09-1481/11  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
04.05.2022 година  на Совет на Општина Прилеп 

П р и л е п  Дејан Проданоски 
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