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В О В Е Д  
 

Согласно Законот за гробишта и погребални услуги од  14.07.2008 год. Службен весник на  
Република Македонија бр.86, и  согласно член 47 од Законот за гробишта и погребални услуги (86/08) 
Општината и ЈКП „Комуналец“ - Прилеп го усогласија  своето работење согласно Закон. 
            Со Законот се предвидува „Управител“ на гробиштата кој во основа треба да ги врши 
инвестиционите работи на гробиштата (сообраќајници, патеки, парцели,  работа на капела) и 
оператор, посебна фирма која ќе ги врши ископите-закопите, бетонирање на гробни полиња, превоз 
и погребални  услуги. 

Изготвен е Правилник за гробишта и погребални услуги од страна на, ЈКП „Комуналец“ - 
Прилеп. 

Со оглед на евиденцијата која ја води ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, а извлечено од податоците 
и споредбите од годините во 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018  и 2019 год. Се прави  инвестиција во 
инфраструктура,  отворени нови полиња за гробни места на кои нема изведено асфалтирани или 
бекатон патеки, а на дел нема спроведено водоводна мрежа (спроведен само дел на водовод на А и 
Б поле и дел на нова типска  и М поле ) и други потреби. 

Во 2022 год. оперативно ќе се сработат следниве позиции : 
- Една нова типска парцела  
- Една нова стандардна  парцела 
- Изведба на 1.000 m2 патеки-тампонирани или бекатон (зависно од финасиите) 
- Асфалтирање на патеки, спрема финансиските можности 
- Засејување на тревнати површини 
- Засадување на 50 садници дрвја  
- Поставување на контејнери и корпи за отпадоци. 
- Изведба на ободни канали - по потреба 
- Редовно одржување на градските гробишта (косење, метење, отстранување на отпад, 

кастрење дрвја, режење на хортикултура, отворање патеки во зимски услови, чистење 
снег) 

- Изведба на техничка вода 
- Изведба на питка вода 
- Набавка на украсни корита 
- Чистење на депонии на Нови гробишта и Стари гробишта 
- Обновување на жичана ограда по обиколница 
- Изградба на мостови преку канал и помошни влезови во гробишта 

                Иако секоја година се предвидуваат инвестиции во Старите и Нови градски гробишта, ЈКП 
„Комуналец“-Прилеп, нема доволно финасиски средства за реализација на планираните инвестиции, 
од причини што наплатата од 40,00 ден од имател на гробно место за одржување на гробиштата ни 
од далеку не ги покрива трошоците кои се за одржување. 
 

 НЕПОСРЕДНИ ИЗВРШИТЕЛИ НА СТАРИ И НОВИ ГРОБИШТА 

ред. бр. ГРОБИШТА 
Број на 

извршители 

1 Стари гробишта 15 

2 Нови гробишта 33 

3  Ангажирани работници преку АВРМ – стари гробишта 2 

4  Ангажирани работници преку АВРМ – нови гробишта 2 

Вкупно: 52 

 
Прегледот на непосредни извршители е оптимален за извршување на работите и работните 

задачи за  Старите и Нови градски гробишта и капелата (заедно со ангажираните работници преку 
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ПАВ). Предвидените места се пополнуваат во зависност од  потребите и  финасиите согласно 
систематизираните работни места. 
 
Новите гробишта – Прилеп, кои се наоѓаат на месноста викана Песиобрци, се наоѓаат во КО Варош, 
на КП бр. : 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 539, 540, 541/1, 545 и 4595, за 
која е издаден ИЛ бр. 5444. По податоците од овој ИЛ бр. 5444 вкупната површина опфатена со сите 
овие КП изнесува П = 295.542,00 m2. 
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Табеларен приказ на површини по култура, КП и ИЛ бр. 5444 

р.б. 
ИЛ 
бр. 

КП  
бр. 

Култура 
површина 

[ m2 ] 
забелешка 

1 5444 531 паркиралиште 3.693  

2 5444 
526 
530 
535 

некатастарен пат 
П = 500 + 1.076 + 2.931 = 4.507,00м2 

4.507  

3 5444 

540 
534 
536 

4595 

канали 
П = 1.548 + 478 + 451 + 2411 = 4.888,00 m2 

4.888  

4 5444 

533 
545 
537 
539 

гробишта 
П = 8174 + 4.346 + 6.609 + 131.879 = 151.008,00 m2 

151.008  

5 5444 

533 
525 
529 
529 

земјиште под згради 
П = 10 + 71 + 698 +182 = 961,00 m2 

961 
529 – капела 
= 698 m2 

6 5444 
528 
528 

земјиште под помошни згради 
П = 55 + 75 = 130,00 m2 

130  

7 5444 
532 
527 
525 

пасиште 
П = 7.568 + 5.328 + 9.607 = 22.503,00 m2 

22.503  

8 5444 
528 
529 

нива 
П = 625 + 11275 = 11.900,00 m2 

11.900  

9 5444 541/1 други вештачки неплодни земјишта П = 95.952,00 m2 95.952  

   Вкупно: 295.542  

 

ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА И ПОТРЕБА ЗА СЛЕДНА 2022 Г.  
реден 
број 

Опис на опрема за работа Постоечки 
Потребни нови 

за 2022 г. 
Вредност/ден 

1 Трактори / 1 760.000,00 

2 Дампери 1 1 400.000,00 

3 Мешалка за бетон / голема 1 1 13.000,00 

4 Мешалка за бетон / мала 1 2 11.000,00 

5 Машини за косење / туркачка 2 2 18.000,00 

6 Грбни машини за косење 6 3 20.000,00 

7 Трактор / косилка / 1 202.000,00 

8 Пластичен / мобилен тоалет / 3 180.000,00 

9 Агрегат 2,5 KW 1 1 17.000,00 

10 Моторна пила - кратка 1 1 41.000,00 

11 Брусилица 1 1 9.000,00 

12 Ударен чекан 1 1 59.000,00 

13 Компјутер 5 2 16.000,00 

14 Комерцијално возило / pick-up / 1 350.000,00 

 Вкупно:   2.080.000,00 
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Потребите на гробиштата  во машини и опрема, отворање нови полиња, уредување и 
чистење, се планираат најмногу од извршените годишни погреби и колку се извршени погреби 
(историски/искуствено од минат период) во ново отворени  гробови, а со тоа се проектира обемот на 
работа и трошоците за наредната 2022 година.  

Со оглед на застарената опрема, алати и машини, гробиштата имаат потреба од итни набака 
на основни средства за работа, за истиот или за зголемен обем на работа. 
 

              Преглед на вкупно погреби по години 
ред. 
бр. 

Г о д и н а 
Стари 

гробишта 
Нови 

гробишта 
Вкупно 
погреби 

1 2011 година 244 487 731 

2 2012 година 243 469 712 

3 2013 година 211 444 655 

4 2014 година 241 494 735 

5 2015 година 250 521 771 

6 2016 година 233 528 761 

7 2017 година 247 528 794 

8 2018 година 251 552 803 

9 2019 година 258 533 791 

10 2020 година          318 691 1009 

11 2021 година 
232 

(до 31.08.2021 г) 

618 
(до 31.08.2021 г) 

850 
(до 31.08.2021 г) 

 
Споредбено : 2012-2021година, предвидуваме во 2022 година да се извршат   950  погреби. 
Се надеваме на стивнување на пандемијата со Covid19 во 2022 год., и бројот на починати да 

се стабилизира на минатогодишните просеци. 
Пресметка на површина / квадратура по гробно место : 

1. Гроб (ископ) Пг = 2,00 х 0,90 = 1,80 m2 Пг = 1,80 m2 
2. Патека (обиколка околу гроб), лево и десно по 0,5 m, горе 0,9 m и долу 0,5 m 

Пп = (0,9 х 1,9) + ( 1,9 х 0,5) + 2 (2,0 х 0,5) = 1,71 + 0,95 + 2,00 = 4,66 m2 Пп = 4,66,00 m2 
Вкупна површина: 

Пгм = (0,90 + 2,00 + 0,50) х (0,50 х 0,90 х 0,50) = 3,40 х 1,90 = 6,46 m2  Пгм = 6,50 m2 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
површина на ГМ по Гробни полиња 

р.б. 
Гробно 

поле 
Број на гробни 

места 
површина на 

ГМ [m2] 
Вкупна 

површина [m2] 
Забелешка 

1 А1 337 6,50 2198 КП бр. 533 

2 А 3176 6,50 20644 КП бр. 539 

3 Б 3080 6,50 20023 КП бр. 539 

4 Ц1 364 6,50 2366 КП бр. 539 

5 Ц 2487 6,50 16166 КП бр. 539 

6 Д 2540 6,50 16513 КП бр. 539 

7 Е 1721 6,50 11193 КП бр. 541/1 

8 М 611 6,50 3971 КП бр. 541/1 

Вкупно : 14.316 6,50 93.074  
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                                    капела                                                      

 

                                                                                            

            Графички приказ на 
          површина со ГП и патеки по ГП 

 
 
Гробните места (ГМ) на Новите гробишта се распоредени со Гробни полиња (ГП) кои меѓу себе се 
поделени и испресечени со една главна – асфалтирана патека која ги разделува  ГП : А1, А, Б, од ГП : 
Ц1, Ц и Д. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Освен со главната асфалтирана патека, гробните полиња меѓу себе се испресечени со помали 
секундарни патеки, кои ги делат гробните полиња меѓу себе и со помали пешачки патеки посебно 
меѓу гробните полиња и гробните места кои не секаде се докрај дефинирани. 
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ПРЕГЛЕД НА ПОВРШИНА НА СЕКУНДАРНИ ПАТЕКИ НИЗ ГРОБНИ ПОЛИЊА 

ГП  
патеки 

хоризонтални [ m2 ] 
патеки 

вертикални [ m2 ] 
Вкупно 

патеки [ m2 ] 
ширина 

просек [ m2 ] 
Вкупно 
 [ m2 ] 

А1-1/5 616 191 807 1,5 1.211
 

Ц1-1/6 606 140 746 1,5 1.119 

А 4.822 1.236 6.058 1,5 9.087 

Б 3.826 1.239 5.065 1,5 7.601 

Ц 3.954 1.218 5.172 1,5 7.766 

Д 3.592 1.015 4.602 1,5 6.903 

Е 2.842 994 3.836 1,5 5.755 

М 936 392 1.328 1,5 1.992 

 21.194 6.425 27.614 1,5 41.434 

 

ПРЕГЛЕД НА КВАДРАТУРИ НА НОВИ ГРОБИШТА 

р.бр. Култура 
површина 

[m2] 
Намена 

1.  Паркиралиште 3.693 службен влез 

2.  Некатастарен пат 4.507  

3.  Канали 4.888  

4.  Земјиште под зграда 10 стражара 

5.  Земјиште под зграда 698 капела 

6.  Земјиште под зграда 253 трпезарија 

7.  Помошни згради 130 канцеларии (стари) 

8.  Пасиште 7.568  

9.  Пасиште 5.328  

10.  Пасиште 9.607  

11.  Нива 625  

12.  Нива 11.275  

13.  Други вештачки неплодни земјишта КПбр. 541/1 95.952 Е, М 

14.  Гробишта (КПбр. 533) 8.174 А типски 

15.  Гробишта (КПбр. 545) 4.346 празна парцела 

16.  Гробишта (КПбр. 537) 6.609 празна парцела 

17.  Гробишта (КПбр. 539) 131.879 А, Б, Ц, Д, Ц типски 

Вкупно: 295.542 m2  

 

р.бр. Култура 
површина 

[m2] 
Намена 

1.  Паркиралиште 3.693  

2.  Некатастарен пат 4.507  

3.  Канали 4.888  

4.  Земјиште под згради 1.091  

5.  Пасишта 22.503  

6.  Ниви 11.900  

Вкупно земјиште на кое нема гробишта: 48.582 m2  
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р.бр. Култура 
површина 

[m2] 
Намена 

1.  Празни парцели предвидени за гробишта 10.955  

2.  Парцели на кои се наоѓаат гробишта 246.960  

Вкупно парцели на кои има гробишта: 246.960 m2  

 

р.бр. Култура 
површина 

[м2] 
Намена 

1.  Парцели исполнети со гробни места 93.074 14.316 ГМ 

2.  Секундарни патеки помеѓу ГП 41.434  

Вкупно искористен простор со ГМ и патеки: 134.508 m2  

 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
РАЗЛИКА ПОМЕЃУ ПРЕДВИДЕН ПРОСТОР ЗА ГМ И ИСКОРИСТЕН ПРОСТОР СО ГМ 

р.бр. Култура 
површина 

[m2] 
Намена 

1.  Вкупно парцели на кои има гробишта/предвидени 246.960 14.316 ГМ 

2.  Вкупно искористен простор со ГМ и патеки 134.508  

Вкупно искористен простор со ГМ и патеки: 112.452 m2 ≈ 17.000 ГМ 

Процентуална искористеност на простор за ГМ: ≈ 55,00%  

 
             Покрај Капелата на Новите градски гробишта се наоѓаат и други објекти кои се потребни за 
секојдневното функционирање на гробиштата.  
 

ПРЕГЛЕД НА ПОВРШИНИ НА СТАРИ ГРОБИШТА 

р.бр. ИЛбр КПбр. Намена површина m2 

1 32570 21469 гробишта 28.781 

2 32570 21467 гробишта 18.363 

3 32570 21468 некатастарен пат (главна патека – бекатон) 588 

4 32570 21466 гробишта (нива – простор каде што е капелата) 3.017 

В к у п н о: 50.749 

5 32570 21470 Германски гробишта 6.306 

В к у п н о: 57.055 

 
 

РАБОТА НА КАПЕЛА - НОВИ ГРАДСКИ ГРОБИШТА 
 
            ЈКП „Комуналец“ - Прилеп и Локалната самоуправа на Општина Прилеп  почитувајќи ги 
Законските прописи изградија капела на Новите градски гробишта м.в.Песиобрдци во согласност со 
урбанистичките и санитарните прописи за изградба на објекти од ваков карактер. Капелата работи од 
10 октомври 2014 година.  
 Капелата на Новите градски гробишта се наоѓа на КПбр. 529 КО Варош и е со површина на 
основа во приземје Кпр = 698,00 m2 и истата е со спратност К = В + Пр или вкупна површина под кров 
Квк = 1396,00 m2. 
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         Седум (7) години е доволен период за населението да се прилагоди на новите законски прописи 
за задолжително капелско сместување во места каде што има изградено Капела.  
 

Табеларен приказ на искористеност на капелата 

Ред.бр година Вкупно погреби Капелско сместување % 

1 2015 771 217 28,14 

2 2016 761 263 34,56 

3 2017 794 339 42,00 

4 2018  803 394 49,07 

5 2019 791 384 48,55 

6 2020  1009 633 62,73 

7 2021  
850 

(до 31.08.2021 г) 
558 65,64 

8 2022 /очекувано 1050 700 67,00 

          
Од 2021 година, Локалната самоуправа, (преку инспекторатот) и Комуналец, да воведат 

задолжително капелско сместување. Населението ќе мора да ги прифати стандардите за време на 
погреб, а полека да се одбегнуваат навиките и традицијата. Како Јавно комунално претпријатие, 
оставивме доволно простор населението да прифати сместување и изложување во Капела, а 
Инспекторатот очекуваме да го спроведе Законот. 

Времето (терминот) на погреб, времето на започнување и траење на користење на Капелата и 
ладилникот се определуваат од Управителот, според редоследот, распоредот, капацитетот, 
слободното место и простор и потребите на редот и непреченото вршење на дејноста и 
овозможувањето на погреб и погребни услуги за корисниците на услуги. (содржано во Правилник за 
работа) кој е донесен на седница и одобрен од  Управниот одбор при ЈКП „Комуналец“ -Прилеп. 

За погреб на починато лице операторот до управителот поднесува Барање за добивање 
Одобрение за погреб, кое содржи податоци на починатото лице со прилог документација издадена 
од овластено лице, со што е констатирана смртта на починатиот. Операторот пријавувањето на 
погреб го врши во присуство на носителот на гробното место, односно лицето кое склучило-склучува  
Договор за доделување на употреба на гробно место или Договор за трансформација на статусот на 
старо гробно место во доделување на употреба со право на службеност. 

Починатиот до мртовечницата се носи со специјално возило за таа намена. Во Капелата се 
создадени сите можности за тоалета на починатиот, средување и облекување. Ова  се прави по 
желба на семејството на починатиот. Починатиот се сместува во мортален ладилник за кој е 
предвидена цена од час. Изложувањето на починатиот во салата за погребални церемонии ќе се 
врши по барање на семејствотото на починатиот со време кое самите ќе го одредат, и со пресметан 
час на чинење од изложување пред погреб на починатиот. 

За семејствата на починатиот во Капелата предвидени се две засебни простории за одмор, за 
две семејства, ако се појави потреба од истовремено изложување на починатите.Во Капелата, можат 
да се изведуваат четири погребални церемонии истовремено од христијанска вероисповест. 
Сместување на починатиот во  морталниот  ладилник и изложување во капелата, како и погребот,  се 
врши по чинот на подмирување на сите надоместоци од страна на операторот или граѓанинот, кој го 
склучил-склучува Договорот за доделување употреба на гробно место кон Управителот,  и по 
добивањето одобрение за погреб. 

Превозот на посмртните останки на починати лица до мртовечница со ладилник, односно 
влезот во градските гробишта, операторот го врши со специјално погребно возило регистрирано за 
таа намена. Превозот на починати лица од Капела до гробно место се врши со специјално погребно 
возило со поворка со технички карактеристики за споро возење. 
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