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      Врз основа на член  50 став 1 точка 3 

од Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА  ЗА 

УПРАВУВАЊЕ НА ОТПАД ВО ОПШТИНА 

ПРИЛЕП НА ЈКП “КОМУНАЛЕЦ”-

ПРИЛЕП, ЗА 2015 ГОДИНА 

 

  1. Решението за усвојување на 

Извештајот за спроведување на Програмата  за 

управување на отпад во Општина Прилеп на 

ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп, за 2015 година,  се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 606/1  ГРАДОНАЧАЛНИК 

15.03.2016 година        на Општина  Прилеп 

П р и л е п  Марјан Ристески 

 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на Република Македонија” бр. 5/2002) и 

член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина 

Прилеп (“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 

6/2003, 4/2005 И 11/2008), Советот на Општина 

Прилеп на седницата, одржана на 15.03.2016, 

донесе: 

 

 

РЕШЕНИЕ  

за усвојување на Извештајот за спроведување на 

Програмата  за управување на отпад во Општина 

Прилеп на ЈКП “Комуналец”-Прилеп, за 2015 

година 

 

член 1 

         Се усвојува Извештајот за спроведување на 

Програмата за управување на отпад во Општина 

Прилеп на ЈКП “Комуналец” -Прилеп, за 2015 

година. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈКП 

,,Комуналец’’-Прилеп, Градоначалникот и 

архивата на Општина Прилеп. 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

 

               
       бр.25-604/2                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 15.03.2016 година                на Советот на Општина Прилеп 
          Прилеп                                    м-р Никола Димески 

  

                                                                                  

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ 

НА ЈАВНАТА ОПШТИНСКА УСТАНОВА 
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ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „БОРКА 

ТАЛЕСКИ” – ПРИЛЕП, БР.01-249 ОД 

15.12.2015 ГОДИНА 

 

  1. Одлуката за давање согласност на 

Статутот на јавната општинска установа градска 

библиотека „Борка Талески”–Прилеп, бр.01-249 

од 15.12.2015 година, се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08 - 606/2  ГРАДОНАЧАЛНИК 

15.03.2016 година  на Општина  Прилеп 
П р и л е п  Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член 36, став 1 точка 15 од 

Законот за локална самоуправа (“Службен 

весник на РМ” број 5/02) ) и член 26 став 1 точка 

33 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 

4/2005 и 11/2008), а во врска со член 11 став 2 од 

Законот за библиотеки ( Сл. Весник на РМ, 

66/2004, 89/2008, 116/2010, 51/2011 и 88/2015, 

Советот на Општина Прилеп на седницата, 

одржана на 15.03.2016 година,  донесе: 

 

ОДЛУКА 

за давање согласност на Статутот на Јавната 

општинска установа 

Градска библиотека „Борка Талески” – Прилеп, 

бр.01-249 од 15.12.2015 година 

 

Член 1 

 Се давање согласност на Статутот на 

Јавната општинска установа Градска библиотека 

„Борка Талески” –Прилеп, бр.01-249 од 

15.12.2015 година. 

          

член 2 

Одлуката да се достави до Јавната 

општинска установа Градска библиотека „Борка 

Талески” – 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’’. 

                

                 
    бр.25-604/3                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

  15.03.2016 година             на Советот на Општина Прилеп 

         Прилеп                                  м-р Никола Димески 

  

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЈНОСТА НА ЈОУ 

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „БОРКА 

ТАЛЕСКИ” – ПРИЛЕП ЗА 2016 СО 

ФИНАНСИСКИ ПЛАН, БР.01-245 ОД 

15.12.2015 ГОДИНА 

 

  1. Одлуката за усвојување на Програма 

за реализација на дејноста на ЈОУ Градска 

библиотека „Борка Талески” – Прилеп за 2016 со 

Финансиски План, бр.01-245 од 15.12.2015 

година,  се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 606/3  ГРАДОНАЧАЛНИК 

15.03.2016 година        на Општина  Прилеп 

П р и л е п  Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член 36, став 1 точка 15 од 

Законот за локална самоуправа (“Службен 

весник на РМ” број 5/02) ) и член 26 став 1 точка 

33 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 

4/2005 и 11/2008), а во врска со член 14 став 2 од 

Законот за библиотеки ( Сл. Весник на РМ, 

66/2004, 89/2008, 116/2010, 51/2011 и 88/2015, 

Советот на Општина Прилеп на седницата, 

одржана на 15.03.2016 година,  донесе: 

 

ОДЛУКА 

за усвојување на Програма за реализација на 

дејноста на ЈОУ Градска библиотека „Борка 

Талески” – Прилеп за 2016 со Финансиски План, 

бр.01-245 од 15.12.2015 година 

 

   член 1 

 Се усвојува Програмата за реализација 

на дејноста на ЈОУ Градска библиотека „Борка 

Талески”–Прилеп за 2016 со Финансиски План, 

бр.01-245 од 15.12.2015 година. 

                 

  член 2 

Одлуката да се достави до Јавната 

општинска установа Градска библиотека „Борка 

Талески” – 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’’. 
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     бр.25-604/4                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 

    15.03.2016 година           на Советот на Општина Прилеп 

        Прилеп                              м-р Никола Димески 
  

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА 

ИЗГРАДБА НА ПОГОН ЗА ПРЕРАБОТКА 

НА КОМУНАЛЕН БЕЗОПАСЕН ОТПАД, 

ПОКРАЈ РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ Р 1101 

ДЕЛНИЦА ПРИЛЕП-БИТОЛА, НА КП 68 И 

69, М.В. “ОМЕЦ”, КО АЛИНЦИ, ОПШТИНА 

ПРИЛЕП, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2012-2022 

 

 

  1. Одлуката за донесување на 

урбанистички план вон населено место за 

изградба на погон за преработка на комунален 

безопасен отпад, покрај регионалниот пат Р 1101 

делница Прилеп-Битола, на кп 68 и 69, м.в. 

“Омец”, ко Алинци, општина Прилеп, плански 

период 2012-2022,  се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 606/4  ГРАДОНАЧАЛНИК 

15.03.2016година  на Општина  Прилеп 

П р и л е п  Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член 26, став 5 од Законот 

за просторно и урбанистичко планирање, 

планирање (Службен весник на РМ 51/05, 

137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 

70/13,163/13 и 42/14), 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 15.03.2016 година донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА 

ИЗГРАДБА НА ПОГОН ЗА ПРЕРАБОТКА НА 

КОМУНАЛЕН БЕЗОПАСЕН ОТПАД, ПОКРАЈ 

РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ Р 1101 ДЕЛНИЦА 

ПРИЛЕП-БИТОЛА, НА КП 68 И 69, М.В. 

“ОМЕЦ”, КО АЛИНЦИ, ОПШТИНА ПРИЛЕП, 

ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2012-2022 

      

чл.1 

               Се донесува УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН 

ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА 

ПОГОН ЗА ПРЕРАБОТКА НА КОМУНАЛЕН 

БЕЗОПАСЕН ОТПАД, ПОКРАЈ 

РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ Р 1101 делница Прилеп-

Битола, на КП бр.68 и 69, м.в. “Омец”, КО 

Алинци, Општина Прилеп, плански период 

2012-2022, како што е означено во графичките 

прилози кои се составен дел на оваа Одлука, ( во 

натамошниот текст: Планот). 

 

 Планскиот опфат е  дефиниран со 

следната граница: 

 

 КП бр.68 и 

 КП 69, КО Алинци, Општина Прилеп.  
 
Вкупната површина на планскиот опфат 

изнесува   8636м2. 

 

Чл.2 

Планот од член 1 на оваа Одлука ги содржи 

следните прилози: 

 

 Согласност од МТВ за Детален 

урбанистички план за УЕ 6, УБ 6.01 , плански 

опфат “1”, КО Прилеп  плански период 2012 - 

2017, со број 24-433/2 од 21.01.2016г 

 ПРЕДЛОГ НА УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА 

ИЗГРАДБА НА ПОГОН ЗА ПРЕРАБОТКА НА 

КОМУНАЛЕН БЕЗОПАСЕН ОТПАД, ПОКРАЈ 

РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ Р 1101 делница Прилеп-

Битола, на КП бр.68 и 69, м.в. “Омец”, КО 

Алинци, Општина Прилеп, плански период 2012 

-– 2022, со тех.бр. 62/12 од  Ноември 2015 

година изработен од  од ЈП за ПУП од Прилеп 

 Решение за услови за планирање на 

просторот со технички број 15-5885/4 од 

10.08.2012 година. 

 Програма за измена и дополнување на 

Програмата за донесување на урбанистички 

планови на територијата на општина Прилеп за 

2012 година со број 07-3411/15 од 27.12.2012 

година. 

 Извештај за извршена стручна ревизија 

тех.бр.28-06/12 од декември 2012 г   изработена 

од “УРБАН ПРОЕКТ” ДООЕЛ Прилеп. 

 Одговор на извештај од извршена 

стручна ревизија со тех. бр.62-а/12 од декември 

2012 г. од  изработувачот на планот. 
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 Решение за формирање на Комисија за 

давање на мислење на Нацрт планови, предлог 

за одобрување на Локална урбанистичка планска 

документација и одобрување на Планска 

програма со   бр.08-329/1 од 09.02.2012 година. 

 Стручно мислење бр.03-830/5  од 

19.12.2012 година од Комисијата за давање на 

мислење по Нацрт плановите  во Општина 

Прилеп 

 Одлука за утврдување на Нацрт 

урбанистички план вон населено место на КП68 

и КП69, м.в. “Омец”, КО Алинци, Општина 

Прилеп со број 07-3411/31 од 27.12.2012 година 

 Одлука за организирање на Јавна 

презентација и јавна анкета број 08-113/1 од 

11.01.2013 г 

 Соопштение  бр. 03-113/2 од 11.01.2013 

година објавено во весниците “Вечер” и 

“Утрински весник”. 

 Известување број 09-51/  од 11.01.2013 

год. 

 Список на присутни  лица на јавната 

презентација 

 Записник од јавна презентација бр.09-

51/  од 21.01.2013 год 

 Решение за формирање на стручна 

комисија бр.08-1803/1 од 22.09.2011г. 

 Извештај од  Јавна презентација и Јавна 

анкета бр.09 –51/  од 11.02.2013 година 

 Известување за постапување по 

извештајот од јавната презентација и  јавната 

анкета бр.09-51/   од 21.02.2013 год. 

 Одлука за спроведување на стратегиска 

оцена со број 02-226/1 од 11.01.2013 

 Известување од министерство за 

животна средина со број 15-10154/2 од 

13.11.2013 година 

 Известување со број 03-1551/1 од 

25.07.2014 година објавено во весниците 

“,Вечер” и “Дневник”. 

 Список на присутни  лица на јавната 

расправа одржана на ден 21.08.2014 година за 

извештајот за стратегиска оцена на Нацрт 

урбанистички план вон населено место на КП68 

и КП69, м.в. “Омец”, КО Алинци, Општина 

Прилеп 

 Записник од одражаната јавна расправа 

за нацрт  извештајот за стратегиска оцена на 

Нацрт урбанистички план вон населено место на 

КП68 и КП69, м.в. “Омец”, КО Алинци, 

Општина Прилеп со број 09-194/ од 21.08.2014 

година. 

 Мислење по извештај за стратегиска 

оцена на животната средина  од министерство за 

животна средина со број 15-10478/2 од 

31.10.2014 година. 

 Известување од Министерство за 

земјоделство, шумарство и водостопанство за 

добивање на согласност за трајна пренамена на 

земјоделско во градежно земјиште со број 22-

10675/8 од 27.09.2013 година 

 Одлука од службен весник број 126 од 

13.10.2013 година за трајна пренамена на 

земјоделско во градежно земјиште  

 Мислење од ЕВН – КЕЦ Прилеп со број 

27-159/2 ОД 23.01.2013 година. 

 Мислење од ЈКП ,, Водовод и 

Канализација,, со број 03-40/2 од 22.01.2013 

година. 

 Известување од Заводот за заштита на 

спомениците на култура и музеј – Прилеп со 

број 07-57/2 од 18.01.2013 година. 

 Мислење од министерство за култура со 

број 17-1807/2 од 23.06.2015 година 

 Согласност од дирекција за заштита и 

спасување со број 10-201/2 од 17.06.2015 година. 

 Мислење од Јавно претпријатие за 

државни патишта со број 09-1227/2 од 

20.02.2014 година. 

 Мислење од Македонски Телеком АД 

Скопје со број 12-120903/2 од 22.06.2015 година. 

 Мислење од Министерство за 

внатрешни работи со број 22.1-1930/2 од 

10.09.2012 година. 

 Одлука за организирање на повторна 

јавна презентација и јавна анкета број 08-2322/1 

од 21.10.2015 г.  

 Соопштение  бр. 03-2322/2 од 

21.10.2015 година објавено во весниците 

“Вечер” и “Дневник”. 

 Известување број 09-171/2  од 

21.10.2015 год. 

 Список на присутни  лица на 

повторната јавна презентација одржана на 

30.10.2015 година 

 Записник од повторната јавна 

презентација бр.09-171/  од 30.10.2015 год. 

 Извештај од  повторната јавна 

презентација и јавна анкета бр.09 –171/  од 

11.11.2015 година 
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 Известување за постапување по 

извештајот од јавната презентација и  јавната 

анкета бр.09-171/  од 13.11.2015 год. 

 Мислење од Македонски Телеком АД 

Скопје со број 12-247480/1 од 04.11.2015 година. 

 Известување од Заводот за заштита на 

спомениците на култура и музеј – Прилеп со 

број 07-304/2 од 27.10.2015 година. 

 Барање на потврда за издадени услови 

за планирање со број 09-171/4 од 22.12.2016 

година. 

 Известување од министерство за 

животна средина со број 15-9478/2 од 11.01.2016 

година. 

 Мислење од јавно претпријатие за 

државни патишта со број 10-8976/6 0д 

25.12.2015г. 

 

 

СОДРЖИНА 

I   ОПШТ ДЕЛ 

1. НАСЛОВНА  СТРАНА 

2. СОДРЖИНА 

3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА 

ФИРМАТА 

4. ЛИЦЕНЦА НА ФИРМАТА И 

ОВЛАСТУВАЊА НА ПЛАНЕРИТЕ 

5. ПРОГРАМА за измена и дополнување на 

Програмата за донесување на   

    урбанистички планови на територијата на 

општина Прилеп за 2012 год. 

6. ПЛАНСКА ПРОГРАМА 

7. ПОДАТОЦИ, МИСЛЕЊА И 

СОГЛАСНОСТИ ОД НАДЛЕЖНИ 

ИНСТИТУЦИИ 

8. ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА 

ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ 

НАМЕНИ ЗА  

    АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА   

 

 

II   ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  

А - текстуален дел – 

1. Вовед 

2. Географско и геодетско одредување на 

подрачјето за планскиот опфат 

3. Историјат на планирањето за подрачјето на 

планскиот опфат 

4. Податоци за природните чинители во 

рамките на планскиот опфат 

5. Податоци за создадените вредности и 

чинители во рамките на планскиот опфат 

6. Инвентаризација и снимање на 

изградениот градежен фонд и 

    вкупната физичка супраструктура 

7. Инвентаризација и снимање на постојни 

споменички целини 

8. Инвентаризација и снимање на 

изградената комунална инфраструктура 

9. Инвентаризација и снимка на бесправно 

изградени градби 

10. Анализа на степен на реализација на 

постојниот план 

11. Анализа на можностите за просторен 

развој 

12. Извод од план од повисоко ниво 

 

Б - графички дел - 

    Извод од просторен план на РМ -------------

------------------------------------------ м = 1 : 250000 

1. Ситуација на плански опфат со пошироко 

сообраќајно опкружување ------------ м = 1 : 2500  

2. Ажурирана геодетска подлога-----------------

--------------------------------------------- м = 1 : 1000 

3. Инвентаризација и снимање на 

изградениот градежен фонд и вкупната физичка 

супраструктура -------------------------- м = 1: 1000 

4. Инвентаризација и снимање на 

изградената комунална инфраструктура-----------

----------------------------------------------- м=1: 1000 

5. Инвентаризација и снимка на бесправно 

изградени градби ------------------------ м = 1: 1000 

 

 

III ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 А - текстуален дел – 

1. Вид на планот, назив на подрачјето на 

планскиот опфат и плански период 

2. Текстуални одредби  од Изводот од план 

од повисоко ниво  кои се 

     однесуваат на планскиот опфат и 

претставуваат услови за планирање 

3. Планска програма 

4. Опис и образложение на планскиот концеп 

за просторниот развој 

    во рамките на планскиот опфат  

5. Опис и образложение на планските 

решенија за изградба, на наменската употреба  

    на градежното земјиште парцелирано за 

изградба, на градежното земјиште за 

    општа употреба, сообраќајната и 

комуналната инфраструктура 

-  Намена на земјиштето и градбите 

-  Регулациони и градежни линии  

-  Површини за градба и висински план 

-  Процент на изграденост 

-  Коефициент на искористеност 

-  Сообраќај и нивелациски план 

-  Водовод и Канализација 

-  Електрика и ПТТ 

- Заштита од пожар и други природни и 

технички непогоди  
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- Плански решенија за отстранување и 

спречување на архитектонски бариери 

   за инвалидизирани лица 

-  Заштита на животната средина 

-  Мерки за заштита и спасување 

6.  Економско образложение 

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 

Б - нумерички дел - 

1.  Нумерички показатели на планираната 

состојба 

2.  Билансни показатели  

 

В - графички дел - 

1. План на намена на земјиштето и градбите -

----------------------------------------------- м =1: 1000 

2. Регулационен план ---------------- м =1: 1000  

3. План на површини за градење ----------------

---------------------------------------------- м =1: 1000 

4.  Сообраќаен план,  нивелациски план и 

план на зеленило------------------------- м =1: 1000 

5.  Инфраструктурен план-------------------------

----------------------------------------------- м =1: 1000 

 Водовод  

 Канализација 

 Електрика  

 ПТТ     

6. Синтезен план на планските решенија------

----------------------------------------------- м =1: 1000     

 

 

Чл.3 

Планот се заверува во 7 (седум) примероци, 

од кои: еден се чува во архивата на Советот, 

еден кај органот што го спроведува, еден во 

надлежниот државен архив, еден примерок се 

доставува до Органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на 

уредување на просторот, еден примерок се 

доставува до Државниот инспекторат за 

градежништво и урбанизам, еден примерок се 

доставува до Државниот завод за геодетски 

работи и еден примерок се изложува кај  

донесувачот на Планот, заради достапност на 

јавноста. 

Заверката со потпис и печат ќе ја изврши 

претседателот на Советот на општина Прилеп. 

 

Чл.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. 

 

 

 

Чл.5 

Советот на општина Прилеп е должен во рок 

од 30 дена од донесувањето на Планот да 

обезбеди картирање на Планот на хамер или 

астралон. Картираните подлоги се предаваат на 

Државниот Завод за геодетски работи на чување 

и користење, како подлоги за издавање на 

нумерички податоци. 

 

Чл.6 

Планот ќе го спроведува надлежниот орган 

на општина Прилеп. 

 

Чл.7 

Оваа Одлука со заверен примерок од Планот 

се доставува до Органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на 

уредување на просторот. 

 

Чл.8 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во Службен гласник на 

Општина Прилеп. 

 
 

        бр.25-604/5                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.03.2016година                 на Советот на Општина Прилеп 

    Прилеп                                м-р Никола Димески 

  

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 

БР.881/1 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

АТАНАСОСКИ САШО 

 

 

  1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.881/1 -КО 

Прилеп, на барање од Атанасоски Сашо,  се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 
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   Број 08 - 606/5  ГРАДОНАЧАЛНИК 

15.03.2016 година  на Општина  Прилеп 

П р и л е п  Марјан Ристески 

   

   
   

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 

став 1, член 13 од Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти ("Службен весник 

на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и 

член 2 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација ("Службен 

весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 

став 1 точка 15 од Законот за локалната 

самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и 

член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина 

Прилеп (“Службен гласник на Општина 

Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот 

на Општина Прилеп на седницата одржана на 

15.03.2016 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување 

на урбанистичко планска документација со која 

ќе се изврши проширување на планскиот опфат 

и вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.881/1 -КО Прилеп, на барање од Атанасоски 

Сашо 

 

    член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.881/1 -КО 

Прилеп. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

   
 

     бр.25-604/6                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 15.03.2016 година                на Советот на Општина Прилеп 
       Прилеп                                   м-р Никола Димески 

  

 

 Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 

БР.268/2-КО ЛЕНИШТЕ, НА БАРАЊЕ ОД 

ЃОРГОСКИ МИЛЕ 

 

  1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.268/2-КО 

Лениште, на барање од Ѓоргоски Миле,  се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
Број 08 - 606/6  ГРАДОНАЧАЛНИК 

15.03.2016 година  на Општина  Прилеп 

П р и л е п  Марјан Ристески 

   

   

Врз основа на член 10 став 4, член 11 

став 1, член 13 од Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти ("Службен весник 

на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и 

член 2 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација ("Службен 

весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 

став 1 точка 15 од Законот за локалната 

самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и 

член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина 

Прилеп (“Службен гласник на Општина 

Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот 

на Општина Прилеп на седницата одржана на 

15.03.2016 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување 

на урбанистичко планска документација со која 

ќе се изврши проширување на планскиот опфат 

и вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.268/2-КО Лениште, на барање од Ѓоргоски 

Миле 

 

    член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.268/2-КО 

Лениште. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

   
         бр.25-604/7                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   15.03.2016 година              на Советот на Општина Прилеп 

       Прилеп                                      м-р Никола Димески 

  

 



Службен гласник на Општина Прилеп бр.3 од 15.03.2016 година 

 

8 
 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.425 

-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

МАРКОСКИ ВИЛИЈАМ 

 

 

  1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.425 -КО 

Прилеп, на барање од Маркоски Вилијам,  се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 606/7  ГРАДОНАЧАЛНИК 

15.03.2016 година  на Општина  Прилеп 

П р и л е п  Марјан Ристески 

   

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 

став 1, член 13 од Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти ("Службен весник 

на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и 

член 2 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација ("Службен 

весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 

став 1 точка 15 од Законот за локалната 

самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и 

член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина 

Прилеп (“Службен гласник на Општина 

Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот 

на Општина Прилеп на седницата одржана на 

15.03.2016 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување 

на урбанистичко планска документација со која 

ќе се изврши проширување на планскиот опфат 

и вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.425 -КО Прилеп, на барање од Маркоски 

Вилијам 

 

    член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.425 -КО 

Прилеп. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

   
    бр.25-604/8                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 

  15.03.2016 година                на Советот на Општина Прилеп 
         Прилеп                                 м-р Никола Димески 

  

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 

БР.4786 И 4788 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ 

ОД МИЦЕСКИ ИЛИЈА 

 

 

        1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.425 -КО 

Прилеп, на барање од Маркоски Вилијам, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 606/8  ГРАДОНАЧАЛНИК 

15.03.2016 година  на Општина  Прилеп 

П р и л е п  Марјан Ристески 
   

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 

став 1, член 13 од Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти ("Службен весник 

на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и 

член 2 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација ("Службен 

весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 

став 1 точка 15 од Законот за локалната 

самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и 
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член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина 

Прилеп (“Службен гласник на Општина 

Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот 

на Општина Прилеп на седницата одржана на 

15.03.2016 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување 

на урбанистичко планска документација со која 

ќе се изврши проширување на планскиот опфат 

и вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.4786 и 4788 -КО Прилеп, на барање од 

Мицески Илија 

 

    член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.4786 и 4788 -КО 

Прилеп. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

   

 
       бр.25-604/9                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

  15.03.2016 година              на Советот на Општина Прилеп 

          Прилеп                                м-р Никола Димески 

  

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 

БР.4071/2 -КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД 

НАНЧЕСКИ РОБЕРТ 

 

 

  1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.4071/2 -КО 

Варош, на барање од Нанчески Роберт, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 606/9  ГРАДОНАЧАЛНИК 

15.03.2016 година  на Општина  Прилеп 

П р и л е п  Марјан Ристески 

   

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 

став 1, член 13 од Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти ("Службен весник 

на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и 

член 2 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација ("Службен 

весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 

став 1 точка 15 од Законот за локалната 

самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и 

член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина 

Прилеп (“Службен гласник на Општина 

Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот 

на Општина Прилеп на седницата одржана на 

15.03.2016 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување 

на урбанистичко планска документација со која 

ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.4071/2 -КО Варош, на барање од Нанчески 

Роберт 

 

 

    член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.4071/2 -КО 

Варош. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

   

 

 
      бр.25-604/10                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 15.03.2016 година             на Советот на Општина Прилеп 

       Прилеп                                  м-р Никола Димески 

  

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 



Службен гласник на Општина Прилеп бр.3 од 15.03.2016 година 

 

10 
 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА 

ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО 

НАД КП 4815/2  КО- ВАРОШ 

 

  1. Одлуката за за откажување од 

корисничко право над КП 4815/2  КО- Варош, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
Број 08 - 606/10  ГРАДОНАЧАЛНИК 

15.03.2016 година  на Општина  Прилеп 

П р и л е п  Марјан Ристески 
   

 

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 

од Законот за локална самоуправа на РМ( 

СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа 

на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот 

на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 

11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 15.03.2016 година,  

донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 4815/2  КО- Варош 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 

бр.5861, издаден од страна на Агенција за 

катастар на недвижности - Одделение за 

катастар на недвижности Прилеп, заведен под 

бр.1105-20434/2015 од 27.04.2015, за КП 4815/2 

за КО-Варош, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА 

од корисничкото право над КП 4815/2  КО- 

Варош. 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на 

недвижности-Одделение за катастар на 

недвижности Прилеп, како надлежна 

институција, и се дава овластување да ја 

спроведе оваа Одлука, и истата Одлука 

претставува основ за бришење на корисничко 

право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 

 

    чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 

денот на нејзиното објавување во „Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 

    
      бр.25-604/11                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   15.03.2016 година             на Советот на Општина Прилеп 
         Прилеп                                м-р Никола Димески 

  

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА 

ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО 

НАД  КП 6796/10 КО-ПРИЛЕП 

 

  1. Одлуката за за откажување од 

корисничко право над КП 6796/10 КО-Прилеп, 

се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
Број 08 - 606/11  ГРАДОНАЧАЛНИК 

15.03.2016 година  на Општина  Прилеп 

П р и л е п  Марјан Ристески 

   

 

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 

од Законот за локална самоуправа на РМ( 

СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа 

на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот 

на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 

11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 15.03.2016 година,  

донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 6796/10 КО-Прилеп 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 

бр.54003, издаден од страна на Агенција за 

катастар на недвижности - Одделение за 

катастар на недвижности Прилеп, заведен под 

бр.1105-18370/2014 од 17.06.2014, за КП 6796/10 

за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА 

од корисничкото право над КП 6796/10 КО-

Прилеп. 

 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на 

недвижности-Одделение за катастар на 

недвижности Прилеп, како надлежна 

институција, и се дава овластување да ја 

спроведе оваа Одлука, и истата Одлука 

претставува основ за бришење на корисничко 

право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 

 

    чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 

денот на нејзиното објавување во „Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 

   
     бр.25-604/12                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 15.03.2016 година                 на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                      м-р Никола Димески 
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Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО 

НАД  КП 9351 КО-Прилеп 

 

 

  1. Одлуката за за откажување од 

корисничко право над КП 9351 КО-Прилеп, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 606/12  ГРАДОНАЧАЛНИК 

15.03.2016 година  на Општина  Прилеп 
П р и л е п  Марјан Ристески 

   

 

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 

од Законот за локална самоуправа на РМ( 

СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа 

на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот 

на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 

11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 15.03.2016 година,  

донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 9351 КО-Прилеп 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 

бр.41880, издаден од страна на Агенција за 

катастар на недвижности - Одделение за 

катастар на недвижности Прилеп, заведен под 

бр.1105-18308/2015 од 31.03.2015, за КП 9351 за 

КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 9351 КО-Прилеп. 

 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на 

недвижности-Одделение за катастар на 

недвижности Прилеп, како надлежна 

институција, и се дава овластување да ја 

спроведе оваа Одлука, и истата Одлука 

претставува основ за бришење на корисничко 

право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 

 

    

 чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 

денот на нејзиното објавување во „Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 

    
  бр.25-604/13                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 15.03.2016 година                на Советот на Општина Прилеп 
     Прилеп                                       м-р Никола Димески 

  

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА 

ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО 

НАД  КП 12027/9 КО-ПРИЛЕП 

 

  1. Одлуката за за откажување од 

корисничко право над КП 12027/9 КО-Прилеп, 

се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
Број 08 - 606/13  ГРАДОНАЧАЛНИК 

15.03.2016 година  на Општина  Прилеп 

П р и л е п  Марјан Ристески 
   

 

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 

од Законот за локална самоуправа на РМ( 

СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа 

на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот 

на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 

11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 15.03.2016 година,  

донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 12027/9 КО-Прилеп 

 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 

бр.30312, издаден од страна на Агенција за 

катастар на недвижности - Одделение за 

катастар на недвижности Прилеп, заведен под 

бр.1105-2815/2016 од 28.01.2016, за КП 12027/9 

за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА 

од корисничкото право над КП 12027/9 КО-

Прилеп. 
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чл.2 

 На Агенцијата за катастар на 

недвижности-Одделение за катастар на 

недвижности Прилеп, како надлежна 

институција, и се дава овластување да ја 

спроведе оваа Одлука, и истата Одлука 

претставува основ за бришење на корисничко 

право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 

 

    чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 

денот на нејзиното објавување во „Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 

   
      бр.25-604/14                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   15.03.2016 година               на Советот на Општина Прилеп 

          Прилеп                                    м-р Никола Димески 
  

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА 

ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО 

НАД  КП 12184 КО-ПРИЛЕП 

 

 

  1. Одлуката за за откажување од 

корисничко право над КП 12184 КО-Прилеп, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 606/14  ГРАДОНАЧАЛНИК 

15.03.2016 година  на Општина  Прилеп 
П р и л е п  Марјан Ристески 

   

 

 

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 

од Законот за локална самоуправа на РМ( 

СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа 

на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот 

на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 

11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 15.03.2016 година,  

донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 12184 КО-Прилеп 

 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 

бр.58215, издаден од страна на Агенција за 

катастар на недвижности - Одделение за 

катастар на недвижности Прилеп, заведен под 

бр.1105-5052/2016 од 10.02.2016, за КП 12184 за 

КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 12184 КО-Прилеп. 

 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на 

недвижности-Одделение за катастар на 

недвижности Прилеп, како надлежна 

институција, и се дава овластување да ја 

спроведе оваа Одлука, и истата Одлука 

претставува основ за бришење на корисничко 

право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 

 

    чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 

денот на нејзиното објавување во „Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 

   
   бр.25-604/15                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 15.03.2016 година                на Советот на Општина Прилеп 

         Прилеп                               м-р Никола Димески 

  

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА 

ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО 

НАД  КП 13808/1 КО-ПРИЛЕП 

 

  1. Одлуката за за откажување од 

корисничко право над КП 13808/1 КО-Прилеп, 

се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 

 

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 

од Законот за локална самоуправа на РМ( 

СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа 

на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот 

на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 

11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

       Број 08 - 606/15  ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.03.2016 година  на Општина  Прилеп 

П р и л е п  Марјан Ристески 
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седницата, одржана на 15.03.2016 година,  

донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 13808/1 КО-Прилеп 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 

бр.56212, издаден од страна на Агенција за 

катастар на недвижности - Одделение за 

катастар на недвижности Прилеп, заведен под 

бр.1105-1561/2016 од 21.01.2016, за КП 13808/1 

за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА 

од корисничкото право над КП 13808/1 КО-

Прилеп. 

 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на 

недвижности-Одделение за катастар на 

недвижности Прилеп, како надлежна 

институција, и се дава овластување да ја 

спроведе оваа Одлука, и истата Одлука 

претставува основ за бришење на корисничко 

право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 

 

    чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 

денот на нејзиното објавување во „Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 
    
      бр.25-604/16                      ПРЕТСЕДАТЕЛ   

15.03.2016 година            на Советот на Општина Прилеп 

         Прилеп                               м-р Никола Димески 

  

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО 

НАД  КП 14612 КО-ПРИЛЕП 

 

 

  1. Одлуката за за откажување од 

корисничко право над КП 14612 КО-Прилеп, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
Број 08 - 606/16  ГРАДОНАЧАЛНИК 

15.03.2016 година  на Општина  Прилеп 

П р и л е п  Марјан Ристески 
   

 

 

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 

од Законот за локална самоуправа на РМ( 

СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа 

на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот 

на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 

11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 15.03.2016 година,  

донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 14612 КО-Прилеп 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 

бр.59077, издаден од страна на Агенција за 

катастар на недвижности - Одделение за 

катастар на недвижности Прилеп, заведен под 

бр.1105-38914/2015 од 28.12.2015, за КП 14612 

за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА 

од корисничкото право над КП 14612 КО-

Прилеп. 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на 

недвижности-Одделение за катастар на 

недвижности Прилеп, како надлежна 

институција, и се дава овластување да ја 

спроведе оваа Одлука, и истата Одлука 

претставува основ за бришење на корисничко 

право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 

 

    чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 

денот на нејзиното објавување во „Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 
        бр.25-604/17                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 

  15.03.2016 година             на Советот на Општина Прилеп 

           Прилеп                              м-р Никола Димески 

  

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО 

НАД  КП 15630 КО-ПРИЛЕП 

 

  1. Одлуката за за откажување од 

корисничко право над КП 15630 КО-Прилеп, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 
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Број 08 - 606/17  ГРАДОНАЧАЛНИК 

15.03.2016 година  на Општина  Прилеп 

П р и л е п  Марјан Ристески 

   

 

 

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 

од Законот за локална самоуправа на РМ( 

СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа 

на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот 

на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 

11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 15.03.2016 година,  

донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 15630 КО-Прилеп 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 

бр.42040, издаден од страна на Агенција за 

катастар на недвижности - Одделение за 

катастар на недвижности Прилеп, заведен под 

бр.1105-31039/2014 од 12.12.2014, за КП 15630 

за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА 

од корисничкото право над КП 15630 КО-

Прилеп. 

 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на 

недвижности-Одделение за катастар на 

недвижности Прилеп, како надлежна 

институција, и се дава овластување да ја 

спроведе оваа Одлука, и истата Одлука 

претставува основ за бришење на корисничко 

право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 

 

    чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 

денот на нејзиното објавување во „Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 

   
     бр.25-604/18                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 

  15.03.2016 година          на Советот на Општина Прилеп 
         Прилеп                               м-р Никола Димески 

  

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО 

НАД  КП 16161 КО-ПРИЛЕП 

 

 

  1. Одлуката за за откажување од 

корисничко право над КП 16161 КО-Прилеп, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 606/18  ГРАДОНАЧАЛНИК 

15.03.2016 година  на Општина  Прилеп 
П р и л е п  Марјан Ристески 

   

 

 

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 

од Законот за локална самоуправа на РМ( 

СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа 

на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот 

на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 

11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 15.03.2016 година,  

донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 16161 КО-Прилеп 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 

бр.56772, издаден од страна на Агенција за 

катастар на недвижности - Одделение за 

катастар на недвижности Прилеп, заведен под 

бр.1105-37963/2015 од 16.12.2015, за КП 16161 

за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА 

од корисничкото право над КП 16161 КО-

Прилеп. 

 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на 

недвижности-Одделение за катастар на 

недвижности Прилеп, како надлежна 

институција, и се дава овластување да ја 

спроведе оваа Одлука, и истата Одлука 

претставува основ за бришење на корисничко 

право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 

 

    чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 

денот на нејзиното објавување во „Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 
    
      бр.25-604/19                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   15.03.2016 година               на Советот на Општина Прилеп 
          Прилеп                                   м-р Никола Димески 
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Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО 

НАД  КП 17345 КО-Прилеп 

 

 

  1. Одлуката за за откажување од 

корисничко право над КП 17345 КО-Прилеп, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 606/19  ГРАДОНАЧАЛНИК 

15.03.2016 година  на Општина  Прилеп 
П р и л е п  Марјан Ристески 

   

 

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 

од Законот за локална самоуправа на РМ( 

СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа 

на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот 

на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 

11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 15.03.2016 година,  

донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 17345 КО-Прилеп 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 

бр.58809, издаден од страна на Агенција за 

катастар на недвижности - Одделение за 

катастар на недвижности Прилеп, заведен под 

бр.1105-3806/2016 од 03.02.2016, за КП 17345 за 

КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 17345 КО-Прилеп. 

 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на 

недвижности-Одделение за катастар на 

недвижности Прилеп, како надлежна 

институција, и се дава овластување да ја 

спроведе оваа Одлука, и истата Одлука 

претставува основ за бришење на корисничко 

право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 

 

 

 

    чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 

денот на нејзиното објавување во „Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 

    
   бр.25-604/20                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 15.03.2016 година                  на Советот на Општина Прилеп 
       Прилеп                                      м-р Никола Димески 

  

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО 

НАД  КП 18790 КО-ПРИЛЕП 

 

 

  1. Одлуката за за откажување од 

корисничко право над КП 18790 КО-Прилеп, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 606/20  ГРАДОНАЧАЛНИК 

15.03.2016 година  на Општина  Прилеп 
П р и л е п  Марјан Ристески 

   

 

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 

од Законот за локална самоуправа на РМ( 

СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа 

на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот 

на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 

11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 15.03.2016 година,  

донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 18790 КО-Прилеп 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 

бр.25546, издаден од страна на Агенција за 

катастар на недвижности - Одделение за 

катастар на недвижности Прилеп, заведен под 

бр.1105-36211/2015 од 19.11.2015, за КП 18790 

за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА 

од корисничкото право над КП 18790 КО-

Прилеп. 
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чл.2 

 На Агенцијата за катастар на 

недвижности-Одделение за катастар на 

недвижности Прилеп, како надлежна 

институција, и се дава овластување да ја 

спроведе оваа Одлука, и истата Одлука 

претставува основ за бришење на корисничко 

право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 

 

    чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 

денот на нејзиното објавување во „Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 

 

   
     бр.25-604/21                         ПРЕТСЕДАТЕЛ  

15.03.2016 година               на Советот на Општина Прилеп 

         Прилеп                                 м-р Никола Димески 

  

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО 

НАД  КП 19186/1  КО-ПРИЛЕП 

 

 

  1. Одлуката за за откажување од 

корисничко право над КП 19186/1  КО-Прилеп, 

се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 606/21  ГРАДОНАЧАЛНИК 

15.03.2016 година  на Општина  Прилеп 

П р и л е п  Марјан Ристески 
   

 

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 

од Законот за локална самоуправа на РМ( 

СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа 

на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот 

на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 

11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 15.03.2016 година,  

донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 19186/1  КО-Прилеп 

 

 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 

бр.53246, издаден од страна на Агенција за 

катастар на недвижности - Одделение за 

катастар на недвижности Прилеп, заведен под 

бр.1105-31003/2014 од 12.12.2014, за КП 19186/1 

за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА 

од корисничкото право над КП 19186/1  КО-

Прилеп. 

 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на 

недвижности-Одделение за катастар на 

недвижности Прилеп, како надлежна 

институција, и се дава овластување да ја 

спроведе оваа Одлука, и истата Одлука 

претставува основ за бришење на корисничко 

право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 

 

    чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 

денот на нејзиното објавување во „Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 
 
     бр.25-604/22                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 

  15.03.2016 година                на Советот на Општина Прилеп 

        Прилеп                                   м-р Никола Димески 

  

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА 

ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО 

НАД  КП 20305/1 КО- ПРИЛЕП 

 

 

  1. Одлуката за за откажување од 

корисничко право над КП 20305/1 КО- Прилеп, 

се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
Број 08 - 606/22  ГРАДОНАЧАЛНИК 

15.03.2016 година  на Општина  Прилеп 

П р и л е п  Марјан Ристески 

   

 

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 

од Законот за локална самоуправа на РМ( 

СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа 

на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот 

на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 

11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
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седницата, одржана на 15.03.2016 година,  

донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 20305/1 КО- Прилеп 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 

бр.54146, издаден од страна на Агенција за 

катастар на недвижности - Одделение за 

катастар на недвижности Прилеп, заведен под 

бр.1105-18533/2014 од 19.06.2014, за КП 20305/1 

за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА 

од корисничкото право над КП 20305/1 КО- 

Прилеп. 

 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на 

недвижности-Одделение за катастар на 

недвижности Прилеп, како надлежна 

институција, и се дава овластување да ја 

спроведе оваа Одлука, и истата Одлука 

претставува основ за бришење на корисничко 

право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 

 

    чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 

денот на нејзиното објавување во „Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 

 
     бр.25-604/23                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

  15.03.2016 година                на Советот на Општина Прилеп 

         Прилеп                                     м-р Никола Димески 

  

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА 

ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО 

НАД  КП 20893 КО-ПРИЛЕП 

 

  1. Одлуката за за откажување од 

корисничко право над КП 20893 КО-Прилеп, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 606/23  ГРАДОНАЧАЛНИК 

15.03.2016 година  на Општина  Прилеп 

П р и л е п  Марјан Ристески 

   

 

 

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 

од Законот за локална самоуправа на РМ( 

СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа 

на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот 

на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 

11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 15.03.2016 година,  

донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 20893 КО-Прилеп 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 

бр.42204, издаден од страна на Агенција за 

катастар на недвижности - Одделение за 

катастар на недвижности Прилеп, заведен под 

бр.1105-28576/2014 од 24.11.2014, за КП 20893 

за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА 

од корисничкото право над КП 20893 КО-

Прилеп. 

 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на 

недвижности-Одделение за катастар на 

недвижности Прилеп, како надлежна 

институција, и се дава овластување да ја 

спроведе оваа Одлука, и истата Одлука 

претставува основ за бришење на корисничко 

право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 

 

    чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 

денот на нејзиното објавување во „Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 

    
      бр.25-604/24                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   15.03.2016 година             на Советот на Општина Прилеп 
          Прилеп                                 м-р Никола Димески 

  

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА 

ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО 

НАД  КП 21682 КО-ПРИЛЕП 
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  1. Одлуката за за откажување од 

корисничко право над КП 21682 КО-Прилеп, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 606/24  ГРАДОНАЧАЛНИК 

15.03.2016 година  на Општина  Прилеп 
П р и л е п  Марјан Ристески 

  

 

 

 

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 

од Законот за локална самоуправа на РМ( 

СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа 

на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот 

на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 

11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 15.03.2016 година,  

донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 21682 КО-Прилеп 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 

бр.41880, издаден од страна на Агенција за 

катастар на недвижности - Одделение за 

катастар на недвижности Прилеп, заведен под 

бр.1105-32863/2015 од 02.10.2015, за КП 21682 

за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА 

од корисничкото право над КП 21682 КО-

Прилеп. 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на 

недвижности-Одделение за катастар на 

недвижности Прилеп, како надлежна 

институција, и се дава овластување да ја 

спроведе оваа Одлука, и истата Одлука 

претставува основ за бришење на корисничко 

право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 

 

    чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 

денот на нејзиното објавување во „Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 

    
      бр.25-604/25                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 

  15.03.2016 година              на Советот на Општина Прилеп 

          Прилеп                               м-р Никола Димески 
  

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО 

НАД  КП 22760 КО-ПРИЛЕП 

 

  1. Одлуката за за откажување од 

корисничко право над КП 22760 КО-Прилеп, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 606/25  ГРАДОНАЧАЛНИК 

15.03.2016 година  на Општина  Прилеп 

П р и л е п  Марјан Ристески 

   

 

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 

од Законот за локална самоуправа на РМ( 

СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа 

на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот 

на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 

11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 15.03.2016 година,  

донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 22760 КО-Прилеп 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 

бр.32570, издаден од страна на Агенција за 

катастар на недвижности - Одделение за 

катастар на недвижности Прилеп, заведен под 

бр.1105-26062/2014 од 22.10.2014, за КП 22760 

за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА 

од корисничкото право над КП 22760 КО-

Прилеп. 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на 

недвижности-Одделение за катастар на 

недвижности Прилеп, како надлежна 

институција, и се дава овластување да ја 

спроведе оваа Одлука, и истата Одлука 

претставува основ за бришење на корисничко 

право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 

 

    чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 

денот на нејзиното објавување во „Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 

   
       бр.25-604/26                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   15.03.2016 година            на Советот на Општина Прилеп 

           Прилеп                                м-р Никола Димески 
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С  О  Д  Р  Ж  И  Н  А 
на Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 3  од 15.03. 2016 година 

 
 

1. Решение за усвојување на Извештајот за спроведување на Програмата  за управување на 

отпад во Општина Прилеп на ЈКП “Комуналец” - Прилеп, за 2015 година--------------стр.1 

2. Одлука за давање согласност на Статутот на Јавната општинска установа Градска 

библиотека „Борка Талески” – Прилеп, бр.01-249 од 15.12.2015 година-----------------стр.2 

3. Одлука за усвојување на Програма за реализација на дејноста на ЈОУ Градска 

библиотека „Борка Талески” – Прилеп за 2016 со Финансиски План, бр.01-245 од 

15.12.2015 година-------------------------------------------------------------------------------------стр.2 

4. Одлука за донесување на урбанистички план вон населено место за изградба на погон за 

преработка на комунален безопасен отпад, покрај регионалниот пат Р 1101 делница 

Прилеп-Битола, на КП 68 и 69, м.в. “Омец”, КО Алинци, Општина Прилеп, плански 

период 2012-2022-------------------------------------------------------------------------------------стр.3 

5. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 

бесправниот објект на КП бр.881/1 -КО Прилеп, на барање од Атанасоски Сашо------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------стр.7 

6. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 

бесправниот објект на КП бр.268/2-КО Лениште, на барање од Ѓоргоски Миле--------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------стр.7 

7. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 

бесправниот објект на КП бр.425 -КО Прилеп, на барање од Маркоски Вилијам-------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------стр.8 

8. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 

бесправниот објект на КП бр.4786 и 4788 -КО Прилеп, на барање од Мицески Илија-------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------стр.8 

9. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 

бесправниот објект на КП бр.4071/2 -КО Варош, на барање од Нанчески Роберт------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------стр.9 

10. Одлука за откажување од корисничко право над КП 4815/2  КО- Варош---------------стр.10 

11. Одлука за откажување од корисничко право над КП 6796/10 КО-Прилеп.-------------стр.10 

12. Одлука за откажување од корисничко право над КП 9351 КО-Прилеп------------------стр.11 

13. Одлука за откажување од корисничко право над КП 12027/9 КО-Прилеп--------------стр.11 

14. Одлука за откажување од корисничко право над КП 12184 КО-Прилеп----------------стр.12 

15. Одлука за откажување од корисничко право над КП 13808/1 КО-Прилеп--------------стр.13 

16. Одлука за откажување од корисничко право над КП 14612 КО-Прилеп----------------стр.13 

17. Одлука за откажување од корисничко право над КП 15630 КО-Прилеп----------------стр.14 

18. Одлука за откажување од корисничко право над КП 16161 КО-Прилеп----------------стр.14 
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19. Одлука за откажување од корисничко право над КП 17345 КО-Прилеп----------------стр.15 

20. Одлука за откажување од корисничко право над КП 18790 КО-Прилеп----------------стр.15 

21. Одлука за откажување од корисничко право над КП 19186/1  КО-Прилеп-------------стр.16 

22. Одлука за откажување од корисничко право над КП 20305/1  КО- Прилеп------------стр.17 

23. Одлука за откажување од корисничко право над КП 20893 КО-Прилеп----------------стр.17 

24. Одлука за откажување од корисничко право над КП 21682 КО-Прилеп----------------стр.18 

25. Одлука за откажување од корисничко право над КП 22760 КО-Прилеп----------------стр.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         

        ИЗДАВА : Општина Прилеп     

         ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК: Марјан Ристески -Градоначалник на Општина Прилеп 

        ДИЗАЈН И КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА: Горица Чатлеска 

        ПЕЧАТИ: Одделение за правни и општи работи.  Тираж: 50 примероци 

 

 


