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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 ПРОШИРУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА БУЏЕТ НА ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 

2022 ГОДИНА 
 
 
 
 

 1.Одлука за проширување на средствата на Буџет на ЕЛС Општина Прилеп за 2022 година, се објавува во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 
 

 
Број 08-2192/1  ГРАДОНАЧАЛНИК 

01.07.2022 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 

1 Јули 
 2022 година 

Службен гласник број 7 
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 ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ЦЕНАТА ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ПАТНИЧКИ МОТОРНИ 

ВОЗИЛА ЗА ВРЕМЕ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ПИВО 
ФЕСТ 2022-ПРИЛЕП 

 
 

 1. Одлуката за давање согласност на Одлуката 

за утврдување на цената за паркирање на 

патнички моторни возила за време на 

одржување на ПИВО ФЕСТ 2022-Прилеп, се 

објавува во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
 

Број 08-2192/2  ГРАДОНАЧАЛНИК 

01.07.2022 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Борче Јовчески 

 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 5 од 
Законот за јавни претпријатија "СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РСМ" БР. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 19/2002; 
40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 97/2010; 
6/2012; 119/2013; 41/2014; 138/2014; 25/2015; 
61/2015; 39/2016; 64/2018; 35/2019; 275/2019; 
82/2020; 89/2022) член 26 став 1 точка 24 од 
Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на 
Општина Прилеп” 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 
и 5/2021), Советот на Општина Прилеп на 
седницата одржана на 01.07.2022 година, донесе:  

 
 

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

на цената за паркирање на патнички моторни 
возила за време на одржување на ПИВО ФЕСТ 

2022-Прилеп 
 
 

член 1 
Се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на цената за паркирање на патнички 

моторни возила за време на одржување на ПИВО 
ФЕСТ 2022-Прилеп, на ЈП за ПУП Прилеп бр.02-
844/4 од 24.06.2022 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 09-2190/3  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2022 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 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА 

ОРГАНИЗИРАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА 
ЗИМСКАТА СЛУЖБА НА ПОДРАЧЈЕТО ОД 

ОПШТИНА ПРИЛЕП, ЗА СЕЗОНАТА 2022/2023 
ГОДИНА 

 
 
 

 1. Оперативна Програма за организирање и 

функционирање на зимската служба на 

подрачјето од Општина Прилеп, за сезоната 

2022/2023 година, се објавува во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08-2192/3  ГРАДОНАЧАЛНИК 
01.07.2022 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Борче Јовчески 
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Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.1 od Zakonot za 
lokalnata samouprava (,,Sl.vesnik na 
RM,,br.5/2002) i ~l.26,st.1,t.1 od Statutot na 
op{tina Prilep  (,,Sl.glasnik na op{tina 
Prilep,,br.6/2003),Sovetot na op{tina 

Prilep na sednicata,odr`ana na 01.07.2022 
godina, donese: 

 
OPERATIVNA PROGRAMA 

za organizirawe i funkcionirawe na 
zimskata slu`ba na podra~jeto od 

Op{tina Prilep, za sezonata 2022/2023 

 
 

1.Cel na Programata; 
2.Obem,dinamika i nivo na odr`uvaweto; 
3.Organizaciska postavenost na zimskata 
slu`ba i obvrski na u~esnicite: 
3.1.Pretprijatie na koe }e mu bide doverena 
rabotata; 
3.2.Sovetot na op{tinata Prilep; 
3.3.Nadzoren organ; 
3.4.Op{tinski centar za spravuvawe so krizi; 
3.5.Drugi u~esnici; 
3.6.Organizacii, zaednici i gra|ani;  
4.Prilozi: 
4.1.Pregled na prioritetnoto ~istewe i 
posipuvawe na soobra}ajnicite vo gradot; 
4.2.Spisok na odgovornite lica od 
pretprijatieto na koi }e mu bide otstapena 
rabotata, so Odluka na Upravniot Odbor; 
4.3.Karta-situacija za prioritetot na 
ras~istuvaweto na soobra}ajnicite: 
-soobra}ajnici od prv i vtor prioritet; 
-kriti~ni(crni) to~ki; 
-dol`inite na kolovoznite povr{ini za 

oslobодuvawe se dadeni vo pregledot za 
prioritetno ~istewe i ras~istuvawe na 
soobra}ajnicite (del 4.1.1 i 4.1.2.) i iznesuvaat 

43.300,00m.od 1 prioritet ; 17.050 m. od 2 

prioritet и.(дел 5) 80700 м. општински патишта 

на кои ќе се интервенира по потреба и барање на 

нарачателот. 

 

VOVED 
 
Odr`uvaweto na kolovoznite povr{ini i 
nivnoto osposobuvawe za priem na soobra}ajot 
vo zimskite uslovi pretstavuva zna~ajna 
potreba na gra|anite i stopanstvoto,bidej}i se 
mo`ni naru{uvawa i prekini na normalno 
odvivawe na soobra}ajot vo gradot.Osobeno se 
nepovolni iznenaduvawata od vremenskite 
nepogodi posebno pri nesoodvetno izvr{ena 
podgotovka na nadle`nite organi. 
Ovaa Programa trgnuva,pred se,od 
pretpostavkata za obezbeduvawe na odgovoren 
odnos na site vo Op{tinata,osobeno na toj 

na~in bi imale poprifatlivi uslovi za 
soobra}ajot i bi ovozmo`ile racionalno i 
ekonomi~no izvr{uvawe na Programata. U{te 
pozna~ajno e {to }e se sozdadat potrebnite 
uslovi za normalno odvivawe na stopanskite i 
drugi dejnosti. 
 
 
 

1.Cel na Programata 
Programata ima cel da predvidi uslovi za 
efikasno organizirawe i funkcionirawe na 
zimskata slu`ba na podra~jeto na op{tinata 
Prilep preku: 
-odreduvawe obemot na rabotata i nivoto na 
~isteweto na snegot i golomrazicite od 
kolovoznite povr{ini; 
-definirawe na rabotite i  zadol`enijata na 
u~esnicite vo  realizacijata na ovaa 
Programa; 
-definirawe na obvrskite na site u~esnici vo 
realizacija na Programata. 

2.Obem,dinamika i nivo na odr`uvawe 
 
2.1.Obem na odr`uvawe 
 
Trgnuvaj}i od osnovnata cel na Programata, 
fizi~kiot obem na rabotite e utvrden  
soglasno prioritetot za osposobuvawe na 
kolovozite za funkcionirawe na soobra}ajot 
i toa: 
-soobra}ajnicite po soodveten prioritet, po 
koj se odviva soobra}ajot, vitalnite 
soobra}ajnici i pristapi(od soobra}ajnicite 
do objektot) do objektite ~ie funikcionirawe 
e od vitalno zna~ewe za gradot. 
 
2.2.Nivo i dinamika na odr`uvaweto 

 
Ras~istuvaweto na kolovoznite povr{ini se 
vr{i po sledniot prioritet: 
 
-soobra}ajnici  od 1 prioritet po koj se odviva 
soobra}ajot so kriti~ni to~ki i pristap kon 
objekti koi se od vitalno zna~ewe za gradot i 
drugi soobra}ajnici ozna~eni vo pregledot. 
 
-soobra}ajnici od  2 prioritet. 
            -интервенции по потреба. 

Otstranuvaweto na podmraznaticite vo uslovi 
koga nema vrne`i(padavini) se vr{i po 
prioritetot na kriti~nite to~ki i 
soobra}ajnicite po koi se odviva soobra}ajot. 
 
            De`urstvoto vo zimskiot period se 

извршува со два камиони со плуг за чистење на 

снег и посипувач во текот на целата зимска сезона 
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2022/2023 год. на две дефинирани локации од страна на изведувачот. 
  
Odgovornite rabotnici na de`urstvo vr{at potrebni kontakti so site subjekti, ja sproveduvaat 
Programata i davaat potrebni informacii na nadle`nite subjekti i gra|ani. 
 
De`urstvoto go izveduvaat rabotnicite na pretprijatieto na koe }e mu bidat dovereni rabotite, so 
svojata anga`irana mahanizacija, rabotnata sila i toa spored prioritetnosta odredena so ovaa 
Programa. 
 
Soobra}ajnicite od prv prioritet }e bidat osposobeni za funkcionirawe na soobra}ajot vo zimski 
uslovi najdocna do 06,30 ~asot poradi doa|aweto na rabotnite mesta na lu|eto i u~enicite ili za 
najmnogu od 5(pet) ~asa po prestanokot na vrne`ite od sneg. 
 
Ostanatite soobra}ajnici od 2 prioritet }e se osposobuvaat za 12-24 ~asa po osposobuvaweto na 
soobra}ajnicite od 1 prioritet. 
 
Dokolku e potrebno da se vklu~i i druga mehanizacija, toa go vr{i pretprijatieto na koe mu e 
doverena rabotata, po prethodna soglasnost od nadzorniot organ, a po nalog na nara~atelot. 
Pretprijatieto na koe mu e doverena rabotata treba da raspolaga minimum so slednata 
mehanizacijata, oprema, materijali i rabotna sila. 
 

Назив на работи парчиња 

Kamion so плуг (no`) za ~istewe na snegot i соларка за абразивен материјал (со 
дупли пренос) 

2 

Kamion so плуг (no`) za ~istewe na snegot i посипувач 3 
Grejder 1 

Utovarувач so predna korpa 1 

Utovarувач so predna korpa i no` za ~istewe na sneg 1 

Buldo`er-gaseni~ar so no` 1 

Трактор со нож за чистење на снег 1 

Мини багер (кршечки) со предна утоварена корпа и нож за чистење снег 1 

 

3.Organizaciska postavenost na zimskata slu`ba i obvrska na u~esnicite 
 
Na podra~jeto na op{tina Prilep, zimskata slu`ba ja organizira Edinicata na lokalna samouprava-
Prilep, kako nositel na site raboti i aktivnosti koi se odnesuvaat na celokupnoto funkcionirawe 
na zimskata slu`ba. 
 
Preku svojot nadzoren organ ja sledi realizacijata na Programata i izdava nalozi za rabotata. 
 
Soglasno Zakonot za javni nabavki se odreduva pretprijatie koe }e ja sproveduva Operativnata 
Programa i ostvaruva sorabotka so site drugi subjekti vo Op{tinata zadol`eni za sproveduvawe na 
Programata za zimska slu`ba. 
 
Funkcioniraweto na zimskata slu`ba se ostvaruva so slednata organizaciska postavenost: 
 
3.1.Pretprijatie na koe }e mu bidat otstapeni rabotite 
 
Pretprijatieto na koe }e mu bidat otstapeni rabotite, formira telo za organizirawe i rakovodewe 
na Zimskata slu`ba.Teloto ja sledi realizacijata na ovaa Programa, rabotata na punktot i zaedno so 
Stru~nata slu`ba odlu~uva za prezemawe potrebni aktivnosti predizvikani od vremenite nepriliki. 
 
Pretprijatieto gi ima slednite zadol`enija: 

-organizira neprekinato de`urstvo 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 2022/2023 год на две дефинирани локации 

на територијата на Општина Прилеп од страна на изведувачот. 
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- 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. 
-so specijalni ma{ini,oprema i rabotna raka 
vr{i posipuvawe na industriska sol za 
otstranuvawe na podmrznatica od kolovoznite 
povr{ini; 
-vozilata, ma{inite i drugata potrebna 
mehanizacija ja doveduvaat vo ispravna 
sostojba za dejstvuvawe vo zimski uslovi i 

istata vo tekot na traeweto na zimskata sezona 
ja ~uva na placot na pretprijatieto ili 
opredelenite punktovi kako bi mo`ela pri 
uka`ana potreba navremeno da bidi stavena vo 
funkcija.  
-vodi celosna dokumentacija za rabotata na 
Zimskata slu`ba; 
-dostavuva do nara~atelot raspored na lica za 
de`urstvo, so podatoci za rabotnata raka i 
mehanizacija; 

-sekojdnevno i redovno go informira 
nara~atelot za rabotata na Zimskata slu`ba, 
kako i nadzorniot organ; 
-gi prima i sekojdnevno gi dostavuva do CIT 
izve{taite i prognozite za vremenskite 
uslovi, nara~atelot i  Ministerstvoto za 
vnatre{ni raboti; 
-sekojdnevno izgotvuva izve{taj za izvr{enite 
raboti od smenata vo Zimskata slu`ba, vo 
sorabotka so rakovoditelot na smenata; 
-vr{i redovno i tekovno odr`uvawe na 
vozиlata i specijalnite ma{ini kako i na 
drugata mehanizacija; 
-organizira redovno de`urstvo so potrebna 
oprema i alat, rezervi delovi i stru~en kadar 
za obezbeduvawe ispravnosta na 
mehanizacijata i dejstvuvawe na Zimskata 
slu`ba; 

-Za sezonata 2022/2023 godina se obezbeduvaat 
slednite materijali: 
 

-nabavka na pesok (rizla-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 ) Mpa 
 
 
-nabavka na industriska sol---------------  700 T  

 

 

Употребата на гранулираниот песок и 

индустриската сол vo zimskite uslovi pri 
temperaturi na mrznewe, }e bide kako 
me{avina 3:1(granuliran pesok i sol), zaradi 
posipuvawe na nagorni i kriti~ni mesta. 
 
 

3.2.Sovetot na op{tina Prilep,so 
stru~nite slu`bi 
 
-ja usvojuva ovaa operativna Programa; 
-go kontrolira izvr{uvaweto na ovaa 
Programa; 
 
 
 
3.3.Edinica na Lokalna samouprava 
 
-ja koordinira aktivnosta na site zadol`eni 
subjekti vo izvr{uvaweto na zada~ite od 
Programata; 
-preku sredstvata za javno informirawe, 
informira za rabotata na Zimskata slu`ba i 
obvrskite na u~esnicite. 
             - Dava nalog za rabota na 
pretprijatieto na koe mu se otstapeni 
rabotite. 

              - 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.Nadzoren organ 
 
Nadzorniot organ go opredeluva nositelot na 
rabotite so re{enie so koe gi opredeluva 
rabotnite zada~i pri realizacijata na 
Programata za organizirawe i 
funkcionirawe na Zimskata slu`ba na 

podra~јeto na op{tina Prilep za sezonata 

2022/2023godina. 
 
Nadzorniot organ gi vr{i slednite raboti: 
 
1.Ja sledi rabotata na izvr{itelot na 
rabotite i za toa izgotvuva kompletna 
tehni~ka dokumentacija; 
2.Koordinira so organite i telata na Sovetot 
na op{tina Prilep, so Centarot za 
spravuvawe so krizi, Ministerstvoto za 
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vnatre{ni raboti i drugi u~esnici, 
pretprijatija, zaednici i gra|ani ; 

           3. Врши и други работи и работни задачи во 

врска со реализацијата на Програмата.            

 
 
3.5.Op{tinskiot  Centar za spravuvawe so 
krizi 
 
Op{tinskiot  Centar za spravuvawe so krizi 
ne e neposredno vklu~en vo rabotata na 
Zimskata slu`ba, me|utoa Centarot posredno 
}e ja  sledi rabotata na Slu`bata preku 
blagovremeno informirawe. 
Vo slu~aj na pojava na elementarni nepogodi od 
pogolemi razmeri na podra~jeto na op{tina 
Prilep vo zimskiot period, koi ne }e mo`at da 
se razre{uvaat so organizaciska postavenost 
na Zimskata slu`ba, Op{tinskiot Centar 
proglasuva vonredna sostojba i neposredno 
rakovodi so akciite za otstranuvawe na 

posledicite. Vo vakvi slu~aевi, tovarot e na 
buxetot na Op{tinata ili od drugi izvori {to 
}e gi utvrdat nadle`nite organi. 
 
3.6.Drugi u~esnici 
 
3.6.1.Ministerstvoto za vnatre{ni raboti-
soobra}ajnata  policija go kontrolira i 
reguliraa soobra}ajot vo novonastanatite 
sostojbi na soobra}ajnicite i pati{tata i 
sekoga{ }e bide neposredna vrska so site 
zadol`eni subjekti, gi otstranuva 
parkiranite vozila kako bi se ovozmo`ilo 
~istewe na soobra}ajncite. 
 
3.6.2.Nadle`niot op{tinski organ za 
komunalni raboti se gri`i za sproveduvawe na 
Odlukata za odr`uvawe za komunalen red na 
podra~jeto na Op{tinata Prilep, vo delot za 
otstranuvawe na snegot i mrazot, preku 
inspekciskite slu`bi. 
 
3.6.3.Repbuli~kiot hidrometeorolo{ki zavod 
dostavuva izve{tai i prognozi ( dnevni, 
trodnevni, nedelni i mese~ni), za vremenskite 
uslovi do: Op{tinata Prilep, Pretprijatieto 
na koe mu e doverena rabotata, CIT na Prilep, 
Stru~na slu`ba i nаdzorot. 
 
3.7.Pretprijatija, zaednici i gra|ani 
 
3.7.1.JKP,,Komunalec,,Prilep-RE,,Komunalna 
Higiena,,-gi prevzema potrebnite merki za 
otstranuvawe na snegot i mrazot: 
-Otvorawe na pe{a~ki premini; 
-Otvorawe na pe{a~ki pateki po trotoarite i 
plo~nicite; 

-^istewe na snegot od ivicite na kolovozite 
za normalno funkcionirawe na slivnicite; 
-Celosno ~istewe na mostovite; 
-^istewe i praznewe na uli~nite korpi; 
 
3.7.2.Elektrodistribucija-Prilep gi prezema 
potrebnite merki za ~istewe na snegot od 
nadvore{nite elektroinstalacii. 
 
3.7.3.Aвтобуска станица Prilep, prezema merki 
za otstranuvawe na snegot i mrazot od 
avtobuskata stanica i nezino osposobuvawe za 
koristewe. 
 
3.7.4.AD,,Makedonski telekomunikacii,,-
Skopje, gi prezema potrebnite merki za 
~istewe na snegot od nadvoznite TT 
uredi,instalaciite i telefonskite 
govornici. 
 
3.7.5.Pretprijatijata i zaednicite ~ii 
otvoreni objekti i prostorii se koristat od 
strana na 
gra|anite(pazari{ta,grobi{ta,`elezni~ki 
premini, ran`irani stanici, benziski pumpi i 
sli~ni objekti), prezemaat brzi i efikasni 
merki za otstranuvawe na snegot i 
podmrаznaticite od ovie objekti i prostorii. 
 
3.7.6.Pretprijatijata, zaednicite i gra|anite-
sopstvenici, odnosno korisnici na delovni 
zgradi i delovni prostorii (stokovni ku}i, 
du}ani, prodavnici i sl.objekti), prezemaat 
merki za ~istewe na snegot od podmraznaticata 
pred ovie objekti. 
 
3.7.7.Gra|anite go ~istat snegot i 
podmraznaticata od trotoarite, patekite i 
priodite pred svoite stanbeni zgradi. 
 
3.7.8.Isto taka, gra|anite go ~istat snegot od 
krovovite i terasite, pri {to vodat smetka za 
bezbednosta na minuva~ite, nadvore{nite 
instalacii i soobra}ajot. Is~isteniot sneg se 
sobira pred zgradite i pritoa se obezbeduva 
nepre~en soobra}aj. 
 
3.7.9.Se~eweto, otstranuvaweto na granki i 
drva go vr{i JP ,,Komunalec,, -Prilep. 
 
3.7.10.Za site onie koi nema da gi izvr{uvaat 
potrebnite raboti }e se postapuva spored 
odlukata za komunalen red. 

 
4. PREGLED ZA PRIORITETNO 
^ISTEWE I POSIPUVAWE 
NA SOOBRA]AJNICITE-ULICITE 
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4.1.Soobra}ajnicite po koi se odviva 
soobra}ajot, vitalni soobra}ajnici, kriti~ni to~ki i pristapi (od soobra}ajnicite do objektot), do 
objektite ~ie funkcionirawe e od vitalno zna~ewe za gradot. 
 

4.1.1.ULICI (1 prioritet) so vkupna dol`ina od 43.300 m. 

 

1. ,,Aleksandar Makedonski,,-od tablata na vlezot od Pletvar, do tablata 
na izlezot od gradot kaj ,,Crn Bor,, 

4.500 m. 

2. ,,11-ti Oktomvri,,-od OU,,G.Del~ev,,(kru`en tek)po ,,Joska 
Jordanoski,,do Bul.,,Goce Del~ev,,. 

   950 m. 

3. ,,Gen.Vasko Karangeleski,, od Bul.,,G.Del~ev,, do vlez vo benziska 
Kasarni    

 
1800 m. 

4. Bul.,,G.Del~ev,, od SO Prilep  do @elezni~ka stanica  1700 m. 

5. ,,L.Koteski,, od rampata na `elezni~кi premin do tablata na izlez od 
gradot kaj Mermeren Kombinat 

1750 m. 

6. ,,Prilepski Braniteli,, (stara ,,\.Petrov,,) od Bul.,,G.Del~ev,, do 
,,O.^opela,, vo Varo{. 

1500 m. 

7. ,,O.^opela,,niz Varo{ do tablata na izlezot od gradot 1500 m. 

8. ,,Sotka \or|ioski,, od Bul.,,G.Del~ev,, po ,,K.Josifoski,, do 
,,A.Makedonski,, 

   
550 m. 

9. ,,Car Samoil,, od ,,A.Makedonski,, do presekot so А-3  1100 m. 

10. ,,M.Acev,, od ,,A.Makedonski,, do ,,\.Dimitrov,,   600 m. 

11. ,,T.Tarcan,, od ,,M.Acev,, do ,,11-ti Oktomvri,,   450 m. 

12. ,,D.Naredniko,, od  Bul.,,G.Del~ev,, do ,,A.Makedonski,,    500 m. 

13. ,,Kej 9-ti Septemvri,, od nas.,,\ogdere,, (tesniot most) do 
ul.,,Ал.Македонски,,-крак  

1900 m. 

14. ,,Kej 1-vi Maj,, od ,,J.Jordanoski,, do ,,Железнички мост,, 2100 m. 

15. ,,J.Jordanoski,, od ,,11-ti Oktomvri,, do ,,S.Kitanoski,,   950 m. 

16. ,,Borka Taleski,, od ,,Metodija Pat~ev,, do ,,V.Ciriviri,, 1300 m. 

17. ,,M.[atorov [arlo,, od ul.,,Bitolska,, do ,,Kej 1-vi Maj,,   250 m. 

18. ,,Bra}a Miladinovci,, od Bul.,,G.Del~ev,, okolu nas. ,,To~ila,,  do 
nas.,,To~ila-2,, 

 
1350 m. 

19. ,,Arhiepiskop Dositej,, od ,,M.Kozar,, do Benziska pumpa kaj 
`elezni~ka stanica 

1100 m. 

20. ,,Egejska,, od ,,Prilepski Braniteli,,   do Bul.,,G.Del~ev,, 1100 m. 

21. ,,Kuzman Josifoski,, od ,,Egejska,, do Bul.,,G.Del~ev,,   500 m. 

22. ,,Samoilova,, od ,,Bra}a Miladinovci,, do ,,Prilepski Braniteli,,  
700m. 

23. ,,M.Kozar,, od ,,Prilepski Braniteli,, po,,K.Misirkov,, do 
,,Gen.V.Karangeleski,, 

 
900 m. 

24. ,,Trajko Nikoloski,, od ,,A.Makedonski,, do Bul.,,G. Del~ev,,  
1200m. 

25. Obikolen pat od Bul.,,G.Del~ev,, prema Mlekara do ul.,,Orde ^opela,,  
2300 m.  

26. ,,\.Petrov,, od ,,Oktomvriska,, do ,, A.Makedonski,,   250 m. 

27. ,,Borka Utot,, od ,,K.Josifoski,, do ,,D.Naredniko,,   250 m. 

28. ,,Oktomvriska,, od Kru`en tek do ,,5-ta Prilepska Brigada,,   
 700 m. 

29. ,,Partizanska,, od ,,Prilepski Braniteli,, do ,,Petar Acev,,  
  450 m. 

30. ,,Petar Acev,, (stara ,,Beogradska,,) od ,,Partizanska,, do ,, Trizla,,  
  200 m. 

31. ,,Trizla,, od ,, Prilepski Braniteli,, do Dabni~ka Reka 1350 m. 

32. ,,5-ta Prilepska Brigada,, od ,,Oktomvriska,, do ,,A.Makedonski,,    
  750 m. 

33. ,,11-ti Oktomvri,, od ,,Trizla,, do ,,M.Kozar,,   450 m. 
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34. ,,Bidima{,, od ,,D.Naredniko,, do rampata na `elezni~ka linija   
 700 m. 

35. ,,H.Karpo{,,od spoj so ,,B.Lameski,,po,,Republikanska,, do ,,Kej 1-vi 
Maj,, 

  
 300 m. 

36. ,,Bra}a Lameski,, od Bul.,,G.Del~ev,, do ,,Kej 1-vi Maj,,  350 m. 

37. ,,Branko Sekuloski-Beqata,,(stara,, Kej 4-ti Juli,,) od ,,General Vasko 
Karangeleski,, do ,,J.Jordanoski,, 

  
 850 m. 

38. ,,Vera Ciriviri,, od ,,B.Taleski,, do ,,Metodija Pat~ev,,  1050 m. 

39. ,,Fevruarski pohod,, so ,,Borka Spirkoski,, po ,,Kej 19-ti Septemvri,, do 
,,J.Jordanoski,, 

 
1100 m. 

40. ,,M.Kamen,, od ,,\.Dimitrov,,(kru`en tek) po ,,3-ti Noemvri,, do 
,,M.Pat~ev,, 

 
  650m. 

41. ,,M.Pat~ev,, od ,,3-ti Noemvri,, po ,,Istarska,, do ,,3-ti Noemvri,,  
  350 m. 

42. ,,\.Dimitrov,, od kru`en tek do ,,B.Taleski,, 1000 m. 

 V  K   U  P  N  O: 43 300 m. 

 
 
4.1.2.ULICI (2 prioritet) soobra}ajnici od pogolemo zna~ewe za naselenieto so vkupna dol`ina  
17050 m. 
 

1. ,,Mir~e Acev,, od ,,Aleksandar Makedonski,, do ,,Kej 9-ti Septemvri,,  
  300 m. 

2. ,,Trajko Tarcan,, od ,,M.Acev,, kaj OU,,Ko~o Racin,, po ,,Bla`e Nikoloski,, 
do ,,Borka Taleski,,                                                     

 
  400 m. 

3. ,,Mariovska,, od ,,V.Ciriviri,, do ,,M.Acev,,   250 m. 

4. ,,Penka Koteska,, od ,,Borka Taleski,, do ,,3-ti Noemvri,,   550 m. 

5. ,,3-ti Noemvri,, od ,,Penka Koteska,, do ,,Krume Be}ar,, po ,,Krume Be}ar,, 
do ,,\.Dimitrov,, 

 
  650 m. 

6. ,,Bistra,, i ,,Osogovska,, -Sto~no Pazari{te 1000 m.  

7. ,,Bitolska,, od ,,Car Samoil,, do ,,B.Taleski,,   400 m. 

8. ,,C.Kowarec,, od ,,Bitolska,, do ,,Makedonska,,   950 m. 

9. ,,Makedonska, od ,,C.Kowarec,, do ,,Jordan Grabuloski,,(stara ,,Dinara,,)   
 300 m. 

10. ,,Bla`e Ivanoski,, od ,,Car Samoil,, po ,,Jordan Grabuloski,, do 
,,Makedonska,, 

 
  650 m. 

11. ,,Cane Kuzmanoski,, od Sala ,,Makedonija,, do Pivara   700 m. 

12. ,,Andon Slabejko,, od ,,D.Naredniko,, do  @elezni~kiot most   650 m. 

13. ,,Borka Stevanoski,, od ,,A.Slabejko,, do ,,Bidima{,,   450 m. 

14. ,,R.Sekir~anec,, od Bul.,,G.Del~ev,, do ,,Egejska,,   350 m. 

15. ,,Lado Lapecot,, od ,,Egejska,, do ,,Bra}a Miladinovci,,   500 m. 

16. ,,K.Josifoski,, od ,,Egejska,, do Internat   500 m. 

17. ,,K.Volnaroski,, od ,,Partizanska,, do ,,C.Mavrovski,,pod Kuli   500 m. 

18. ,,Kozjak,, od ,,Prilepski Braniteli,, do ,,Mukos,,   250 m. 

19. ,,11-ti Oktomvri,, od ,,J.Jordanoski,, do ,,Gen.V Karangeleski,,   400 m. 

20. ,,Kru{evska,, od ,, Gen.Vasko Karangeleski,, do ,,Branko Sekuloski-
Beqata,, 

 
  350 m. 

21. ,,Kiro K.-Platnik,, od ,,Kru{evska,,  do ,,Naum N.Bor~e,,   300 m. 

22. ,,Naum.N.Bor~e,, od ,,Kiro K.Platnik,, do ,,Branko Sekuloski Beqata,,  
  150 m. 

23. ,,Gemixiska,, od ,,Joska Jordanoski,, do ,,Fevruarski Pohod,,   250 m. 

24. ,,Petar Pop Arsov, od ,,|.Dimitrov,,po ,,K.Pej~inovi},, i,,Nada Ciriviri,, 
do ,,T.Tarcan,, 

 
  550 m. 

25. ,,Radovi{ka,, od ,,Oktomvriska,, do ,,3-ti Noemvri,,   450 m. 

26. ,,P~iwa,, od ,,Radovi{ka,, do ,,J.H.Xinot,,   300 m. 

27. ,,S.Kitanoski,, od ,,J.Jordanoski,, do ,,Bl.Spirkoski,,   350 m. 
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28. ,,Bl.Spirkoski,, od ,,S.Kitanoski,, do ,,Febr.Pohod,,   200 m. 

29. ,,Kej 19-ti Septemvri,, od ,,B.Spirkoski,,do ,,Gen.Vasko Karangeleski,,  
  350 m. 

30. ,,D.Antuleski,, od,,O.^opela,, do ,,P.To{ev,,   600 m. 

31. ,,B.Lopa~,, od ,,O.^opela,, do Man.,,Sv.A.Mihail,,   950 m. 

32. ,,G.Dimitrioski,, po ,,G.Jankuloski,,do Bugarski baraki   350 m. 

33. ,,Qube Grujoski,, od,,L.Koteski,, do pat za zatvorot   450 m. 

34. ,,2-ri Avgust,, od ,,\.Dimitrov,, do kraj na asfalt   350 m. 

35. ,,P.Bra{narov,, od ,,S.Kitanoski,, do ,,Kej 19-ti Septemvri,,   450 m. 

36. ,,D.Gruev,, od ,,Mukos,, do ,,Prilepski Braniteli,,   150 m. 

37. ,,Велко Јанкулоски,, од ,,Ладо Лапецот,, до ,,Пере Тошев,,   350 м. 

38. „Целе Мавровски”  од „Мукос” до „Горан Миноски” 400м. 
 ВКУПНО 17050м 

 
 
 
 
 

5.PREGLED NA OP[TINSKITE PATI[TA KOI ]E 
SE ^ISTAT I POSIPUVAAT PO UKA@ANA POTREBA  
I BARAWE NA NARA^ATELOT 
 

  1. Op{tinski pat Л6001955 02 ( врска со А3 -  nm. Лопатица ) 15500m 

  2. Op{tinski pat Л6001955 01 ( врска со А3 - nm.^epigovo )   5000m 

  3. Op{tinski pat Л6001955 05 ( врска Р1101 - nm. Загорани )   4500m 

  4. Op{tinski pat Л6001955 06 ( врска Л600195 05 - врска со Р2339 )   1500m 

  5. Op{tinski pat Л6001955 07 дел (врска Р1101 - nm. Шелеверци )   3700m 

  6. Op{tinski pat Л6001955 09 ( Кадино село врска а Р2339 -Мало Коњари  врска со Р1306 

) 

  4000m 

  7. Op{tinski pat Л6001955 10 ( врска Р1303 - нм. Големо Коњари )      500м 

  8. Op{tinski pat Л6001955 11 ( врска со Р1303 - нм. Мажучиште )     500m 

  9. Op{tinski pat Л6001955 15 ( врска со Р1107 - нм. Штавица )   1000m 

10. Op{tinski pat Л6001955 16 дел ( врска со Р1107 - нм. Бонче )    3000m 

11. Op{tinski pat Л6001955 17 ( врска со Р1107 – нм. Чаниште ) 12000m 

12 Op{tinski pat Л6001955 21 ( врска со П1107 – нм. Манастир )                 3000m 

13. Општински пат Л6001955 24 дел (Прилеп – ман.Св. Никола Прилепец)   8000м   

14. Op{tinski pat Л6001955 25 Прилеп – нм. Селце )   1500m 

15. Op{tinski pat Л6001955 26(врска со Л6001955 25–ман.Св.Димитрија )   2500м 

16. Op{tinski pat Л6001955 28 дел ( врска со А1 -  nm. Лениште )   1500m 

17. Op{tinski pat Л6001955 29 дел ( врска А1 – нм. Оревоец )   3000м 

18. Општински пат Л6001955 36 (врска Р1303 – ман.Св.Богородица – Трескавец)  8000м  

19. Пат до Пречистителна станица (врска  ул.Леце Котески – Пречистителна станица 

Прилеп) 

2000  м 

 ВКУПНО 80700м 
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NAPOMENA: SE ^ISTAT SO VOZILO SO PLUG 
 
So poseben nalog od nara~atelot preku nadzorniot organ, }e se podignuva snegot i mrazot od Starata 
~ar{ija i Bul.,,Goce Del~ev,, vo Prilep. 
 
^isteweto na soobra}ajnicite i op{tinskite pati{ta koi ne se predvideni so Operativnata 
programa }e se vr{i samo vo isklu~itelni slu~aevi i so poseben nalog od nara~atelot. 
 
Operativnata programa vleguva vo sila so denot na donesuvawe, a }e se objavi vo ,,Slu`ben glasnik na 
op{tina Prilep,,. 

 
 

Број 09-2190/4  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2022 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 ПАЗАРИ-ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022 ГОДИНА ДО 31.03.2022 ГОДИНА 
 
 
 

 1. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП Пазари-

Прилеп за период од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година, се објавува во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
 
 
 

 
Број 08-2192/4  ГРАДОНАЧАЛНИК 

01.07.2022 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Борче Јовчески 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 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 
РСМ" бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 19/2002; 
40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 97/2010; 
6/2012; 119/2013; 41/2014; 138/2014; 25/2015; 
61/2015; 39/2016; 64/2018; 35/2019; 275/2019; 
82/2020; 89/2022) 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 5/2021), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на 01.07.2022 година, донесе: 

 
 

О Д Л У К А 
за давање согласност на тримесечниот извештај за 
финансиското работење на ЈКП Пазари-Прилеп за 

период од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година 
 
 

член 1 
Се дава согласност на тримесечниот 

извештај за финансиското работење на ЈКП Пазари-
Прилеп, за период од 01.01.2022 година до 
31.03.2022 година, бр.01-78/1 од 05.05.2022 
година. 

 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈКП Пазари-

Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина 
Прилеп. 

 
 

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

Број 09-2190/5  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2022 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 ПАЗАРИ-ПРИЛЕП 
 
 
 

 1. Одлука за давање согласност на Статутарна 

одлука за измена на Статутот на ЈКП Пазари-

Прилеп, се објавува во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08-2192/5  ГРАДОНАЧАЛНИК 

01.07.2022 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 јавните претпријатија 

"Службен весник на РСМ" бр. 38/1996; 9/1997; 

6/2002; 19/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 

83/2009; 97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 

138/2014; 25/2015; 61/2015; 39/2016; 64/2018; 

35/2019; 275/2019; 82/2020; 89/2022) и член 26 став 

1 точка 47 од Статутот на Општина Прилеп (Службен 

гласник на Општина Прилеп” 6/2003, 4/2005, 

11/2008, 9/2019 и 5/2021), Советот на Општина 

Прилеп на седницата, одржана на 01.07.2022 

година,  донесе: 

 

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

измена на Статутот на ЈКП Пазари-Прилеп 
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член 1 

Се дава согласност Статутарна одлука за 

измена на Статутот на ЈКП Пазари-Прилеп, бр.01-

99/1 од 09.06.2022 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 09-2190/6  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2022 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 ЧЛЕН ВО УПРАВНИОТ ОДБОР 

НА ЈКП ПАЗАРИ ПРИЛЕП 
 
 
 

 1. Решение за разрешување и именување на 

член во Управниот одбор на ЈКП Пазари 

Прилеп, се објавува во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
 

 
Број 08-2192/6  ГРАДОНАЧАЛНИК 

01.07.2022 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Борче Јовчески 

 
 
 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локална самоуправа (“Службен весник 
на РМ”бр.5/2002), член 16 од Законот за јавните 
претпријатија  (“Сл.весник на РМ” бр. 38/1996; 
9/1997; 6/2002; 19/2002; 40/2003; 49/2006; 
22/2007; 83/2009; 97/2010; 6/2012; 119/2013; 
41/2014; 138/2014; 25/2015; 61/2015; 39/2016; 
64/2018; 35/2019; и “Службен весник на РСМ”бр. 
275/2019), член 26 став 1 точка 45 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 01.07.2022 година, донесе: 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

за разрешување и именување на член 
во Управниот одбор на  

ЈКП Пазри Прилеп 
 

 
            1.Со ова Решение се разрешува Силвија 
Николоска од член во Управниот одбор на ЈКП 
Пазри Прилеп врз основ на нејзина неотповиклива 
оставка, бр.09-2125/1 од 27.06.2022 година. 
 
            2. За член во  Управниот одбор на ЈКП Пазри 
Прилеп  се именува Невена Илиоска дипломиран 
економист и м-р по менаџмент на безбедност при 
работа, со тоа што мандатот на именуванaта трае 
до истекот на мандатот на именуваните членови на 
Управниот одбор на ЈКП Пазри Прилеп, согласно 
решение бр. 09-2879/10 од 07.12.2021 година. 

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

 
 

 
 

Број 09-2190/7  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2022 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 ОДЛУКАТА СО КОЈА СЕ 
УТВРДУВА ЦЕНАТА НА БАЖДАРЕЊЕ НА 

ВОДОМЕРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ-ВОДОМЕРИТЕ 
ПРЕКУ ЈКП ,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“-

ПРИЛЕП 
 
 
 

 1. Одлука за давање согласност на Одлуката со 

која се утврдува цената на баждарење на 

водомерните инструменти-водомерите преку 

ЈКП ,,Водовод и канализација“-Прилеп, се 

објавува во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
Број 08-2192/7  ГРАДОНАЧАЛНИК 

01.07.2022 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Борче Јовчески 

 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 5 од 
Законот за јавни претпријатија (“Службен весник 
на РМ” бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 
22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 
138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и 275/19), 
Советот на Општина Прилеп на седницата одржана 
на 01.07.2022 година, донесе:  

 
 

О Д Л У К А 
за давање согласност на Одлуката со која се 

утврдува цената на баждарење на водомерните 
инструменти-водомерите преку ЈКП ,,Водовод и 

канализација“-Прилеп 
 
 

член 1 
Се дава согласност на Одлуката со која се утврдува 
цената на баждарење на водомерните 
инструменти-водомерите преку ЈКП ,,Водовод и 

канализација“-Прилеп, бр.02-155/2 од 02.06.2022 
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 09-2190/8  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2022 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 ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИ ЗА 
ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИ ОД СТРАНА НА  ЈКП 

,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“-ПРИЛЕП, ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП, БЕЗ 

ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОН ЗА ЈАВНИ 
НАБАВКИ 

 
 
 

 1. Одлука за давање согласност на Ценовник на 

услуги за извршување на работи од страна на  

ЈКП ,,Водовод и канализација“-Прилеп, за 

потребите на ЕЛС Општина Прилеп, без 

примена на одредбите од Закон за јавни 

набавки, се објавува во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
Број 08-2192/8  ГРАДОНАЧАЛНИК 

01.07.2022 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Борче Јовчески 

 
 



Службен гласник на Општина Прилеп број 7 од 01.07.2022 година 
 
 

15 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002), а в.в. со член 24 од 
Законот за јавните набавки, Советот на Општина 
Прилеп на седницата одржана на 01.07.2022 
година, донесе:  

 
 

О Д Л У К А 
за давање согласност на Ценовник на услуги за 

извршување на работи од страна на  ЈКП ,,Водовод 
и канализација“-Прилеп, за потребите на ЕЛС 

Општина Прилеп, без примена на одредбите од 
Закон за јавни набавки 

 
член 1 

Согласно член 24 од Законот за јавните набавки, 
одредбите на oвој закон не се применуваат и во 
случаите кога правното лице под контрола кое 
самото е договорен орган од членот 9 став (1) точки 
а), б) и в) од овој закон, врши јавна набавка од 
договорен орган од членот 9 став (1) точки а), б) и 
в) од овој закон кој го контролира тоа правно лице, 
па согласно тоа ЈКП ,,Водовод и канализација’’-
Прилеп како јавно претпријатие основано од 
Општина Прилеп, а за потребите на општината, 
како и за постигнување на заеднички цели може да 
извршува работа без примена на одредбите од 
Законот за јавни набавки, но согласно Ценовник на 
услуги за извршување на работи од страна на  ЈКП 
,,Водовод и канализација“-Прилеп бр.02-167/4 од 
16.06.2022 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 09-2190/9  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2022 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. Одлука 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 08-2192/9  ГРАДОНАЧАЛНИК 

01.07.2022 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 јавните претпријатија 

"Службен весник на РСМ" бр. 38/1996; 9/1997; 

6/2002; 19/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 

83/2009; 97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 

138/2014; 25/2015; 61/2015; 39/2016; 64/2018; 

35/2019; 275/2019; 82/2020; 89/2022) и член 26 став 

1 точка 47 од Статутот на Општина Прилеп (Службен 

гласник на Општина Прилеп” 6/2003, 4/2005, 

11/2008, 9/2019 и 5/2021), Советот на Општина 

Прилеп на седницата, одржана на 01.07.2022 

година,  донесе: 

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

измена на Статутот на 

 ЈКП ,,Водовод и канализација“-Прилеп 
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член 1 

Се дава согласност Статутарна одлука за 

измена на Статутот на ЈКП ,,Водовод и 

канализација“-Прилеп, бр.02-167/ 3 од 16.06.2022 

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 09-2190/10  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2022 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 ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2023 ГОДИНА НА ООУ „БЛАЖЕ 
КОНЕСКИ”- ПРИЛЕП 

 
 

 1. Одлука за давање согласност на Годишниот 

план за вработување во 2023 година на ООУ 

„Блаже Конески”- Прилеп, се објавува во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

 
Број 08-2192/10  ГРАДОНАЧАЛНИК 

01.07.2022 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,  
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 4/2005, 11/2008, 
9/2019 и 5/2021), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на ден 01.07.2022 година, 
донесе: 
 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на на Годишниот план за 
вработување во 2023 година,  

на ООУ „Блаже Конески”-Прилеп 
 
 

член 1 
Се дава согласност на Годишниот план за 

вработување во 2023 година, на ООУ „Блаже 
Конески”-Прилеп, бр.03-503/1 од 15.06.2022 
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’’. 
 
 
 
 

Број 09-2190/11  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2022 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: 
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З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2023 ГОДИНА НА ООУ „ДОБРЕ 
ЈОВАНОСКИ”- ПРИЛЕП 

 
 

 1. Одлука за давање согласност на Годишниот 

план за вработување во 2023 година на ООУ 

„Добре Јованоски”- Прилеп, се објавува во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08-2192/11  ГРАДОНАЧАЛНИК 
01.07.2022 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,  
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 4/2005, 11/2008, 
9/2019 и 5/2021), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на ден 01.07.2022 година, 
донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на на Годишниот план за 
вработување во 2023 година,  

на ООУ „Добре Јованоски”- Прилеп 
 
 

член 1 
Се дава согласност на Годишниот план за 

вработување во 2023 година, на ООУ „Добре 
Јованоски”- Прилеп, бр.03-284/1 од 23.06.2022 
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’’. 
 
 

Број 09-2190/12  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2022 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 ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2023 ГОДИНА НА ООУ 
„СТРАШО ПИНЏУР”С. МАЛО КОЊАРИ- ПРИЛЕП 

 
 

 1. Одлука за давање согласност на Годишниот 

план за вработување во 2023 година на ООУ 

„Страшо Пинџур”с. Мало Коњари- Прилеп, се 

објавува во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
Број 08-2192/12  ГРАДОНАЧАЛНИК 

01.07.2022 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,  
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 4/2005, 11/2008, 
9/2019 и 5/2021), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на ден 01.07.2022 година, 
донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на на Годишниот план за 
вработување во 2023 година,  

на ООУ „Страшо Пинџур”с. Мало Коњари- Прилеп 
 
 

член 1 
Се дава согласност на Годишниот план за 

вработување во 2023 година, на ООУ „Страшо 
Пинџур”с. Мало Коњари- Прилеп, бр.02-87/1 од 
25.05.2022 година. 
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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’’. 
 
 
 

Број 09-2190/13  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2022 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 ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2023 ГОДИНА НА СОУ „ОРДЕ 
ЧОПЕЛА” – ПРИЛЕП 

 
 

 1. Одлука за давање согласност на Годишниот 

план за вработување во 2023 година на СОУ 

„Орде Чопела” – Прилеп, се објавува во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

 
Број 08-2192/13  ГРАДОНАЧАЛНИК 

01.07.2022 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,  
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 4/2005, 11/2008, 
9/2019 и 5/2021), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на ден 01.07.2022 година, 
донесе: 

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

вработување во 2023 година,  
на СОУ „Орде Чопела” – Прилеп 

 
член 1 

Се дава согласност на Годишниот план за 
вработување во 2023 година, на СОУ „Орде 
Чопела”-Прилеп, 04-173 од  15.06.2022 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’’. 
 
 

Број 09-2190/14  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2022 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 ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2023 ГОДИНА НА СОУ „ЃОРЧЕ 
ПЕТРОВ” – ПРИЛЕП 

 
 

 1. Одлука за давање согласност на Годишниот 

план за вработување во 2023 година на СОУ 

„Ѓорче Петров” – Прилеп, се објавува во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08-2192/14  ГРАДОНАЧАЛНИК 

01.07.2022 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Борче Јовчески 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 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 4/2005, 11/2008, 
9/2019 и 5/2021), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на ден 01.07.2022 година, 
донесе: 
 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на на Годишниот план за 
вработување во 2023 година,  

на СОУ „Ѓорче Петров”-Прилеп 
 
 

член 1 
Се дава согласност на Годишниот план за 

вработување во 2023 година, на СОУ „Ѓорче 
Петров”-Прилеп, 03-396/1 од 23.06.2022 година. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до СОУ „Ѓорче 

Петров”-Прилеп, Градоначалникот, архивата на 
Општина Прилеп. 

 
член 3 

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

Број 09-2190/15  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2022 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 ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2023 ГОДИНА НА СОУ „РИСТЕ 
РИСТЕСКИ-РИЧКО” – ПРИЛЕП 

 1. Одлука за давање согласност на Годишниот 

план за вработување во 2023 година на СОУ 

„Ристе Ристески-Ричко” – Прилеп, се објавува 

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08-2192/15  ГРАДОНАЧАЛНИК 

01.07.2022 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,  
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 4/2005, 11/2008, 
9/2019 и 5/2021), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на ден 01.07.2022 година, 
донесе: 
 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на на Годишниот план за 
вработување во 2023 година,  

на СОУ „Ристе Ристески-Ричко”-Прилеп 
 
 

член 1 
Се дава согласност на Годишниот план за 

вработување во 2023 година, на СОУ „Ристе 
Ристески-Ричко”-Прилеп, 01-348/1 од 23.06.2022 
година. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до СОУ „Ристе 

Ристески-Ричко”-Прилеп, Градоначалникот, 
архивата на Општина Прилеп. 

 
член 3 

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

Број 09-2190/16  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2022 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 ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2023 ГОДИНА НА ООУ „ГОЦЕ 
ДЕЛЧЕВ”- ПРИЛЕП 

 
 

 1. Одлука за давање согласност на Годишниот 

план за вработување во 2023 година на ООУ 

„Гоце Делчев”- Прилеп, се објавува во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

 
Број 08-2192/16  ГРАДОНАЧАЛНИК 

01.07.2022 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,  
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 4/2005, 11/2008, 
9/2019 и 5/2021), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на ден 01.07.2022 година, 
донесе: 
 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на на Годишниот план за 
вработување во 2023 година,  

на ООУ „Гоце Делчев”- Прилеп 
 
 

член 1 
 

Се дава согласност на Годишниот план за 
вработување во 2023 година, на ООУ „Гоце 
Делчев”- Прилеп, 01-200/1 од 23.06.2022 година. 
 
 
 
 

член 2 
 

Одлуката да се достави до ООУ „Гоце 
Делчев”- Прилеп, Градоначалникот, архивата на 
Општина Прилеп. 

 
член 3 

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

Број 09-2190/17  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2022 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 ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2023 ГОДИНА НА СОЕПТУ 
„КУЗМАН ЈОСИФОСКИ-ПИТУ”- ПРИЛЕП 

 
 

 1. Одлука за давање согласност на Годишниот 

план за вработување во 2023 година на СОЕПТУ 

„Кузман Јосифоски-Питу”- Прилеп, се објавува 

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08-2192/17  ГРАДОНАЧАЛНИК 
01.07.2022 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,  
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 4/2005, 11/2008, 
9/2019 и 5/2021), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на ден 01.07.2022 година, 
донесе: 
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О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на на Годишниот план за 
вработување во 2023 година,  

на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу”- Прилеп 
 

член 1 
Се дава согласност на Годишниот план за 

вработување во 2023 година, на СОЕПТУ „Кузман 
Јосифоски-Питу”-Прилеп 04-233/ 1 од 15.06.2022 
година. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до СОЕПТУ „Кузман 

Јосифоски-Питу”-Прилеп, Градоначалникот, 
архивата на Општина Прилеп. 

 
член 3 

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

Број 09-2190/18  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2022 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 ОДЛУКAТA ЗА ОТПИС НА 

КОМЈУТЕРСКА ОПРЕМА НА ООУ ,,КОЧО РАЦИН’’-
ПРИЛЕП 

 
 

 1. Одлука за давање согласност на Одлукaтa за 

отпис на комјутерска опрема на ООУ ,,Кочо 

Рацин’’-Прилеп, се објавува во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

Број 08-2192/18  ГРАДОНАЧАЛНИК 

01.07.2022 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Борче Јовчески 

 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002), Советот на Општина 
Прилеп на седницата одржана на 01.07.2022 
година, донесе:  

 
 

О Д Л У К А 
за давање согласност на Одлукaтa за отпис на 

комјутерска опрема на  
ООУ ,,Кочо Рацин’’-Прилеп 

 
 

член 1 
Се дава согласност на Одлукaтa за отпис на 
комјутерска опрема на ООУ ,,Кочо Рацин’’-Прилеп, 
бр.02-143/2 од 01.06.2022 година.  
 

член 2 
Одлуката да се достави до ООУ ,,Кочо 

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

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

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

Број 09-2190/19  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2022 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 ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ОРЕОВЕЦ, КО 
ОРЕОВЕЦ, ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА ПЛАНСКИ 

ПЕРИОД 2019-2029 ГОДИНА 
 
 

 1. Одлука за донесување на урбанистички план 

за село Ореовец, КО Ореовец, Општина Прилеп 

за плански период 2019-2029 година, се 

објавува во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 
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Број 08-2192/19  ГРАДОНАЧАЛНИК 

01.07.2022 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Борче Јовчески 

 
 
 

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 01.07.2022 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА 

СЕЛО ОРЕОВЕЦ, КО ОРЕОВЕЦ, ОПШТИНА ПРИЛЕП 
ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2019-2029  

 
Член 1 

               Се донесува УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА 
СЕЛО ОРЕОВЕЦ,КО ОРЕОВЕЦ, ОПШТИНА ПРИЛЕП 
ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2019-2029, изработен од ,,ИН-
ПУМА,, од Скопје со технички број 18/2019 од 
февруари 2019година ,  како што е означено во 
графичките прилози кои се составен дел на оваа 
Одлука, ( во натамошниот текст: Планот). 
 
Планскиот опфат го опфаќа селото Ореовец, на 
подрачјето на КО Ореовец, Општина 
Прилеп.Границата на планскиот опфат може да се 
опише и преку координатите на секоја прекршна 
точка,како што следи: 
-На север границата започнува од точката број 1, на 
крајниот север на локацијата и 
се движи во источен правец долж границите на 
КП1164, ја сече КП 1121, па продолжува долж 
границите на КП 1120, КП 1126, КП1128, КП1129, 
КП1132, КП1133,КП1136, ја сече КП 3456, па 
продолжува долж границите на КП1160, па ја сече 
КП1160, па продолжува долж границите на КП 
1659, па ја сече КП 1664, па продолжува долж 
границите на КП1718, КП1717, КП1715, КП1714/2. 
- На исток границата започнува од точката број 2 и 
се движи во јужен правец долж границите на КП 
1714/2, КП1714/1, ја сече КП 1719, па продолжува 
долж границите на КП 1742, КП 1741, КП1738, 
КП1735, КП1727, КП1725, КП1726, продолжува по 
југоисточната граница на КП 1726, по КП 1727, па 
продолжува по КП 1900, КП 1902, па продолжува 
долж границите на КП 1896, КП1900, КП1899/1, 
КП1891, КП1892, 

- На југ границата започнува од точката број 3 на 
крајниот југ на локацијата и се движи во западен 
правец долж границите на КП1892, КП 1887, КП 
1883, 1882, КП1881, КП1880, ја сече КП 1864/1, па 
продолжува долж границите на КП 1879, ја 
сечеКП1864/1, па продолжува долж границите на 
КП 1878, КП 1872, КП 1870, КП 1866/1,КП 1868/2, КП 
1868/1, КП 1869, КП 1868/2, КП 1867/2, КП 1864/1, 
КП 1570, па ја сече КП 1570, ја сече КП1571 до 
крајната северна точка на КП 1572/2, па 
продолжува долж границите на КП 1571 
- На запад границата започнува од точката број 4 
на крајниот запад на локацијата исе движи во 
северен правец долж границите на КП1571, 
КП1575, ја сече КП1563/1,па продолжува долж 
границите на КП1580/1, па ја сече КП1580/1, КП 
1537, папродолжува долж границите на КП 1537, 
КП1533/3, КП1533/2, КП 1533/1, ја допираКП1535, 
ја сече КП 3458,па се длижи долж границите на 
КП3458, КП 1465, па ја сече 
КП 1465, па продолжува долж границите на 
КП1149, КП1155, КП 1153, КП1156, КП1158, КП 
1159, КП 1163, КП 1164, 

Член 2 
Планот од член 1 на оваа Одлука ги содржи 
следните прилози: 
 

• Предлог урбанистички план за село 
Ореовец со тех.бр.18/2019 од февруари 
2019година ,  изработен од ,,ИН-ПУМА ,,од 
Скопје. 

• Согласност издадена од Министерство за 
транспорт и врски, Сектор за уредување 
на просторто, со број 21-3391/2 од 
19.05.2022 година. 

• Годишна Програма за финансирање на 
изработка на урбанистички планови на 
територијата на општиан Прилеп за 2019 
година, број 09-531/25 од 07.02.2019 
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 изработка на урбанистички 
планови на територијата на општина 
Прилеп за 2021 година, донесена од 
Советот на општината, бр. 09-3157/16 од 
25.12.2020.01.2020 година. 

• Годишна Програма за финансирање на 
изработка на урбанистички планови на 
територијата на општиан Прилеп за 2022 
година, број 09-157/32 од 17.01.2022 
година. 
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• Решение за услови за планирање на 
просторот бр.УП1-15-523/2019 од 
17,05,2019година издадени од 
Министерството за животна средина и 
просторно планирање,со Услови за 
планирање на просторот со тех.бр.Y04919 
од април 2019година. 

• Решение за формирање на Комисија  
Урбанизам бр.08-178/1 од 
18.01.2018година. 

• Решение за изменување на Решението за 
формирање на Комисија  Урбанизам 
бр.08-178/2 од 29.06.2018година. 

• Решение за изменување на Решението за 
формирање на Комисија  Урбанизам 
бр.08-178/3 од 19.10.2018година. 

• Решение за изменување на Решението за 
формирање на Комисија  Урбанизам 
бр.08-178/4од 24.10.2018година. 

• Решение за изменување на Решението за 
формирање на Комисија  Урбанизам 
бр.08-2798/1 од 15.08.2019година. 

• Решение за формирање на Комисија  
Урбанизам бр.08-37/1 од 
04.01.2022година. 

• Решение за изменување на Решението за 
формирање на Комисија  Урбанизам 
бр.08-37/4 од 04.04.2022година. 

• Геодетски елаборат за геодетски работи 
за посебни  намени изработен од 
„ГЕОМАТИКА“ ,СО ДЕЛОВЕН БР.0801-
15/3-2019 од 07.03.2019година,заверен 
со електронска заверка во Агенција за 
катастар на недвижности –Прилеп со 
1110-47/20019 од 07.03.2019година 

• Планска програма за изработка на 
Урбанистички план за село Ореовец,КО 
Ореовец,Општина Прилеп,изработена од 
ИН – ПУМА Скопје, со тех. број 18/2019 од 
август 2019 година. 

• Предлог за одобрување на Планска 
програма  бр. 10-1139/5 од 
16.08.2019година. 

• Решение за одобрување на Планска 
програма  бр. 10-1139/6 од 
16.08.2019година. 

• Потврда за заверка на одобрена планска 
програма бр.10-1139/7 од 
16.08.2019година. 

• Податоци од ЕВН Електродистрибуција 
Дооел – Скопје, број 14-409/2 од 
20.03.2019 година, 

• Податоци од Агенција за цивилно 
воздухопловство бр.12-8/133 од 
13.03.20109година, 

• Податоци од ЈП за државни патишта број 
10-3136/2 од 22.03.2019 година, 

• Податоци од Македонски Телеком АД 
Скопје бр.07-194991/1 од 
26.03.2019година, 

• Податоци и информации од Управа за 
заштита на културното наследство бр.17-
1276/2 од 19.03.2019година и 17-1276/4 
од 20.05.2019година 

• Одговор од Завод за заштита на 
спомениците на културата и музеј Прилеп 
бр.09-187/4 од 09.07.2019година, 

• Одговор од АЕК бр.1404-905/21 од 
20.03.2019година, 

• Одговор од ЈКП ,,Водовод и 
Канализација” Прилеп без број од 
25.03.2019година, 

• Одговор од Македонски енергетски 
ресурси со број 03-1955/2 од 
21.03.2019година, 

• Податоци од МЕПСО бр.11-1669/1 од 
18.03.2019година, 

• Известување од ГАМА без број и датум. 

• Известување од Министерството за 
животна средина и просторно 
планирање,Управа за животна средина 
,Сектор за води со бр.11-1946/2 од 
25.06.2019година, 

• Предлог Урбанистички план за село 
Ореовец ,КО Ореовец,Општина 
Прилеп,(плански период 2019-2029),со 
плански опфат (29,72ха),изработен од 
,,ИН ПУМА”Скопје,со тех.бр.18/2019,од 
Јули 2020година. 

• Стручно мислење од Комисија за авање 
мислење бр.10-2091/4 од 
02.09.2020година. 

• Решение за формирање на Стручна 
комисија за изработка на извештај од 
спроведената јавна презентација и јавна 
анкета , број 08-2264/3 од 16.09.2020 
година, 

• Одлука за организирање на јавна анкета и 
јавна презентација по Урбанистички план 
за село Ореовец,КО Ореовец,Општина 
Прилеп, број 08-2264/1 од 16.09.2020 
година, 

• Соопштение за организирање на јавна 
анкета и јавна презентација по планот, 08-
2264/2 од 16.09.2020 година, 
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• Известување до субјекти за одржување 
јавна презентација и јавна анкета број 10-
2091/5 од 18.09.2020 година, 

• Записник од јавна презентација, број 10-
2091/6 од 02.10.2020 година, 

• Извештај од спроведена јавна 
презентација и јавна анкета по планот, 
број 10-2091/7 од 02.10.2020 година, 

• Ревидиран Конечен Предлог 
Урбанистички план за село Ореовец,КО 
Ореовец,Општина Прилеп, (плански 
период2019-2029), со плански опфат 
(29,72ха),изработен од ,,ИН-ПУМА Скопје, 
со тех.бр.18/2019година од февруари 
2022година. 

• Извештај од извршена стручна ревизија на 
Урбанистички план за село Ореовец,КО 
Ореовец,Општина Прилеп,изготвен од ЈП 
за Просторни и урбанистички планови од 
Прилеп со тех.бр.027/21 од април 
2022година. 

• Известување од Министерството за 
земјоделство,шумарство и 
водостопанство, број 40-6989/2 
од24.08.2021година, 

• Позитивно мислење за утврдена состојба 
од АКН со бр.0939-2330/1 од 
16.02.2022година. 

• Позитивно мислење од ЈКП ,,Водовод и 
канализација,,Прилеп без број од 
15.01.2021година. 

• Известување за прифаќање на Одлуката за 
неспроведување на стратегиска оцена на 
животната средина од Министерството за 
животна средина и просторно планирање 
со бр.УП1-15-82/2020 од 
31.01.2020година. 

• Известување од  ЈП за државни патишта 
бр.10-571/2 од 25.01.2021година. 

• Позитивно мислење од Министерство за 
образование и наука со бр.08-2743/1 од 
12.02.2021година. 

• Позитивно мислење од Министерството за 
труд и социјална политика со бр.03-1752/1 
од 23.02.2021година. 

• Позитивно мислење од Министерството за 
здравство со бр.17-1599/2 од 
17.02.2021година 

• Позитивно мислење од АД Македонски 
Телеком број 33474 од 14.01.2021година 

• Позитивно мислење од Министерството за 
култура – Управа за заштита на културното 
наследство со бр.17-2063/2 од 17-
2021година 

• Позитивно мислење од АЕК бр.1404-193/2 
од 15.01.2021година 

• Известување од ГАМА без број и датум 

• Позитивно мислење од 
Електродистрибуција АД Скопје, со бр.10-
55/7-10 од 14.01.2021година 

• Мислење  од Агенција за цивилно 
воздухопловство бр.12-8/023 од 
14.01.2021година. 

• Позитивно мислење од Дирекција за 
заштита и спасување ПО Прилеп со бр.09-
93/2 од 4.10.2021година. 
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Член 3 
Одлуката за донесување на УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН 
ЗА СЕЛО ОРЕОВЕЦ,КО ОРЕОВЕЦ, ОПШТИНА 
ПРИЛЕП ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2019-2029, изработен 
од ,,ИН-ПУМА,, од Скопје со технички број 18/2019 
од февруари 2019година, 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  урбанистички план за село 
Ореовец,КО Ореовец, Општина Прилеп, со 
тех.бр.18/2019 од февруари 2019година ,  

изработен од ,,ИН-ПУМА ,,од Скопје, 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 09-2190/20  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2022 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 ДОНЕСУВАЊЕ НА 

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛОК 5.4.9 
УТВРДЕН СО РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН ЗА ГУП НА ГРАД 

ПРИЛЕП ЗА ЧЕТВРТ 5, БЛОК 5.4, ОПШТИНА 
ПРИЛЕП ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2022-2027 НАЦРТ 

ПЛАН 
 
 

 1. Одлука за донесување на Детален 

урбанистички план за блок 5.4.9 утврден со 

Регулациски План за ГУП на град Прилеп за 

четврт 5, блок 5.4, Општина Прилеп плански 

период 2022-2027 нацрт план, се објавува во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

 
Број 08-2192/20  ГРАДОНАЧАЛНИК 

01.07.2022 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Борче Јовчески 
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Врз основа на член 27 став 4 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 01.07.2022 година 
донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
ЗА УРВРДВУАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАН ЗА БЛОК 5.4.9 УТВРДЕН СО РЕГУЛАЦИСКИ 
ПЛАН ЗА ГУП НА ГРАД ПРИЛЕП ЗА ЧЕТВРТ 5, БЛОК 

5.4, ОПШТИНА ПРИЛЕП 
ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2022-2027 НАЦРТ ПЛАН 

 
 

Член 1 
               Се донесува ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН ЗА БЛОК 5.4.9 УТВРДЕН СО РЕГУЛАЦИСКИ 
ПЛАН ЗА ГУП НА ГРАД ПРИЛЕП ЗА ЧЕТВРТ 5, БЛОК 
5.4, ОПШТИНА ПРИЛЕП, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2022-
2027, НАЦРТ ПЛАН, изработен од ДООЕЛ ,,ПЕРКАН 
ПРОЕКТ,, ПРИЛЕП со технички број 15/22 од АПРИЛ 
2022 година ,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. се наоѓа во западниот дел од градот 
Прилеп, во индустриска зона, и го дефинираат 
следните граници: 

• СЕВЕР – северната граница на проектниот 
опфат ја следи осовината на Собирна 
улица С8  
ул.„Леце Котески“, 

• ИСТОК – источната граница на проектниот 
опфат ја следи границата на наменската 
зона Г и 
наменската зона Д2, 

• ЈУГ – јужната граница на проектниот опфат 
ја следи осовината на Индустриска улица 
ИН 1, 
крак 1, 

• ЗАПАД – на запад границата на проектниот 
опфат ја следи западната граница на КП 
19510, 
КП 19515, КП 19516, КП 19521, КП 19522, 

КП 19523, КП 19479/1, КП 19479/2. 
 

 
Член 2 

 
Планот од член 1 на оваа Одлука ги содржи 
следните прилози: 
1. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛОК 5.4.9 
УТВРДЕН СО РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН ЗА ГУП НА ГРАД 
ПРИЛЕП ЗА ЧЕТВРТ 5, БЛОК 5.4, ОПШТИНА ПРИЛЕП, 
ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2022-2027, НАЦРТ ПЛАН, 
изработен од ДООЕЛ ,,ПЕРКАН ПРОЕКТ,, ПРИЛЕП со 
технички број 15/22 од АПРИЛ 2022 година 
2. ИЗВЕШТАЈ ОД СТРУЧНА РЕВИЗИЈА НА ДЕТАЛЕН 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛОК 5.4.9 УТВРДЕН СО 
РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН ЗА ГУП НА ГРАД ПРИЛЕП ЗА 
ЧЕТВРТ 5, БЛОК 5.4, ОПШТИНА ПРИЛЕП, ПЛАНСКИ 
ПЕРИОД 2022-2027, НАЦРТ ПЛАН, изработена од 
ДПИПУ КВАДАР ДОО Скопје со технички број 0701-
599 од мај 2022 година 
3. Позитивно стручно мислење од Комисијата за 
урбанизам формирана со Решение бр.08-37/1 од 
04.01.2022 година и Решение за измена на 
решението за формирање на Комисијата за 
урбанизам бр.08-37/4 од 04.04.2022 година со број 
10-410/5 од 13.05.2022 година 
4. ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ТЕРИТОРИЈАТА НА 
ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2022 ГОДИНА, донесена од 
старана на Советот на општина Прилеп со број 09-
157/32 од 17.01.2022 година. 
Прилози од податоци и информации од 
надлежни субјекти 
-Известување за прифатена инцијатива за 
изработка на ДУП со бр. 10-47-33/2 од 
03.06.2021г. 
-Податоци и информации од Локална самоуправа 
Прилеп – за соседни детални 
урбанистички планови со бр.10-1646/2 од 
25.06.2021г. 
-Податоци и информации од Јавно комунално 
претпријатие „Водоовод и Канализација“ 
Прилеп од 19.05.2021год. 
-Податоци и информации од Јавно претпријатие за 
водоснабдување „Студенчица“, Кичево 
со бр.09-894/1 од 21.05.2021г. 
-Податоци и информаци за ТК инсталации 
Македонски Телеком АД Скопје со број 35724 од 
21.05.2021г. 
-Податоци и информации од Акционерско друштво 
за вршење на енергетски дејности НЕР- 
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Скопје со бр. 03-1863/2 од 25.05.2021год. 
-Податоци и информации за електроенергетски 
објекти и инфраструктура од 
Електродострибуција ДООЕЛ, Скопје од 
31.05.2021год. 
-Податоци и информации од Агенција за 
електронски комуникации со бр.1404-1586/2 од 
31.05.2021г 
-Податоци и информации за постојни и планирани 
електроенергетски објекти од МЕПСО, со 
бр.11-3156/1 од 31.05.2021г. 
-Податоци и информации од Управа за заштита на 
културното наследство со бр. 07-1103/2 
од 01.06.2021г. 
-Прикази од системот Е-урбанизам за побарани 
податоци и информации постапка бр. 35724 
-Позитивно мислење од Македонски Телеком АД 
Скопје со бр.41558 од 09.03.2022г. 
-Мислење од Јавно претпријатие за 
водоснабдување „Студенчица“, Кичево сп бр.09-
370 од 
10.03.2022 
-Позитивно мислење од НЕР АД Скопје со бр.15-
862/2 од 10.03.2022 
-Мислење од Јавно комунално претпријатие 
„Водоовод и Канализација“ Прилеп со бр.03- 
12/44-1 од 11.03.2022г 
-Мислење од Акционерско друштво ГА-МА со 
бр.0308-656/2 од 17.03.2022г 
-Позитивно мислење од Електродострибуција 
ДООЕЛ, Скопје со бр.10-26/7-75 од 
07.03.2022г. 
-Мислење од Агенција за електронски 
комуникации со бр.1404-902/2 од 18.03.2022г. 
-Мислење од Дирекција за заштита и спасување 
подрачно одделение Крушево со бр.09-75/3 
од 29.03.2022г. 
-Позитивно мислење од МЕПСО со бр.10-1476/1 од 
16.03.2022г 
-Информации од Јавно претпријатие за 
железничка инфраструктура, Железници на 
Република Северна Македонија – Скопје со 
бр.2001-1191/2 од 22.03.2022г. 
-Мислење од Јавно претпријатие за железничка 
инфраструктура, Железници на Република Северна 
Македонија – Скопје со бр.2001-1598/2 од 
13.04.2022г. 
-Позитивно мислење од Агенција за катастар на 
недвижности со бр.0939-5534/1 од 27.04.2022г. 
СОДРЖИНА: 
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
1. Географски и геодетски податоци за планскиот 
опфат и за неговите контактни соседни 
простори 

2. Изводи од планови од повисоко ниво на 
планирање и други податоци што произлегуваат 
од 
други развојни документи, планови и стратегии на 
развој 
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 подрачјето во рамки 
на планскиот опфат 
5. Податоци за создадените чинители кои се 
релевантни за состојбите во просторот и за 
просторниот развој 
6. Анализа на степенот на реализација на 
важечкиот урбанистички план, со анализа на 
проблеми и состојби во просторот на подрачјето во 
рамките на планскиот опфат, со 
аналитички осврт на соседните плански опфати 
7. Оценка за можностите и ограничувањата на 
просторниот развој со програмски проекции што 
произлегуваат од анализата на состојбите во 
просторот 
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 5, блок 
5.4.9, донесен со Одлука бр.09-2621/20 од 
22.10.2020 год. 
3.Извод од ДУП за УАЕ 20, УБ 20/1-дел Витаминка, 
донесен со Одлука бр.07-1915/14 од 27.07.2012г. 
4.Ажурирана геодетска подлога со плански опфат 
..........................................................м = 1: 1000 
5.Инвентаризација на изградениот градежен фонд, 
вкупната физичка супраструктура со 
одредена намена, состојба, структура, како и на 
градбите што се во фаза на 
градење.......................................................................
..........................................................м = 1: 1000 
6. Инвентаризација на градбите и водовите од 
вкупната изградена комунална и друга 
инфраструктура...........................................................
.........................................................м = 1: 1000 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
1. Вид на планот, назив на подрачјето на планскиот 
опфат и плански период 
2. Прецизен опис на границата на планскиот опфат 
според границите на катастарските 
парцели со кои се совпаѓа, регулациони линии, 
оски на улици или други експлицитни линеарни 
симболи на геодетската подлога 



Службен гласник на Општина Прилеп број 7 од 01.07.2022 година 
 
 

29 
 

3. Стратешки определби што поризлегуваат од 
развојни стратегии, просторни и урбанистички 
планови од повисоко ниво кои се однесуваат на 
подрачјето на планскиот зафат и 
претставуваат обврски за планирање на просторот 
4. Цели на урбанистичкиот план 
5. Образложение на планскиот концепт за 
просторниот развој со кој се постигаат целите на 
планот, со осврти на сите релевантни аспекти и 
последици од планираните урбанистички 
решенија и одредби 
6. 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 
7. Општи услови за изградба, развој и користење на 
земјиштето и градбите 
8. Посебни услови за изградба, развој и користење 
на градежното земјиште и градбите 
9. Мерки за заштита на природата, природното 
наследство и животната средина 
ГРАФИЧКИ ДЕЛ 
1.План на намена на земјиштето и градбите 
....................................................................м =1: 1 000 
2. Регулационен 
план..............................................................................
.............................м =1: 1 000 
3. План на 
парцелација.................................................................
.......................................м =1: 1 000 
3. План на површини за 
градење.......................................................................
.................м =1: 1 000 
4. Сообраќаен план, нивелациски план и план на 
зеленило............................................м =1: 1 000 
5. Инфраструктурен 
план..............................................................................
......................м =1: 1 000 
6. Синтезен прилог на регулациониот план, планот 
на парцелација и површини за 
градење.......................................................................
..........................................................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 
 

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

Број 09-2190/21  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2022 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 ЗАКЛУЧОК ПО ОДНОС НА 

ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА 
ПАРКИРАЊЕ НА ПАТНИЧКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА ЗА 

ВРЕМЕ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ПИВО ФЕСТ 2022-
ПРИЛЕП 

 
 
 

 1. Заклучок по однос на Одлуката за 

утврдување на цената за паркирање на 

патнички моторни возила за време на 

одржување на ПИВО ФЕСТ 2022-ПРИЛЕП, се 

објавува во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
 

 
Број 08-2192/21  ГРАДОНАЧАЛНИК 

01.07.2022 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Борче Јовчески 

 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локална самоуправа (,,Службен весник 

на РМ” бр. 05/02), Советот на Општината Прилеп на 

седницата одржана на 01.07.2022 година донесе: 

 ЗАКЛУЧОК 

по однос на Одлуката за утврдување на цената за 

паркирање на патнички моторни возила за време 

на одржување на ПИВО ФЕСТ 2022-ПРИЛЕП 
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1.По однос на Одлуката за утврдување на цената за 

паркирање на патнички моторни возила за време 

на одржување на ПИВО ФЕСТ 2022-ПРИЛЕП бр.02-

844/4 од 24.06.2022 година, Советот на Општина 

Прилеп донесе одлука 30 денари од предложената 

сума да бидат наменети за хуманитарни цели и тоа 

за лекување на деца со здравствени проблеми. 

Собраните средства по тој основ ќе бидат 

распределени по барањата за еднократна парична 

помош кои пристигаат тековно до Комисијата за 

финансирање и буџет. 

2.Се задолжува ЈП за ПУП да го спроведе овој 

заклучок со тоа што ќе издава две фискални сметки 

и тоа 50 денари со ДДВ и 30 денари без ДДВ кои ќе 

бидат наменети за хуманитарни цели за 

наведената целна група во точка 1. 

 

3.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе биде објавен во ,,Службен 

гласник на општината Прилеп”. 

   

Број 09-2190/22  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2022 година  на Совет на Општина Прилеп 

П р и л е п   Дејан Проданоски 
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