
 

        

 
 

      СЛУЖБЕН ГЛАСНИК    
 НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 
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Општина Прилеп – 
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Филијала Прилеп 
300020000208779 

ЕДБ 4021996117695 

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

 
 

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 ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НЕДВИЖЕН  

ИМОТ СОПСТВЕНОСТ НА ЕЛС-ОПШТИНА 

ПРИЛЕП, ЗА ПРОДАЖБА ВО ПОСТАПКА  

ЗА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

 

  1. Одлуката за определување недвижен 

имот сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, за 

продажба во постапка за јавно наддавање, се 

објавува  во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
Број 08 - 1430/1                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

06.07.2016 година                                   на Општина Прилеп       
    П р и л е п                                               Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10 и чл.66 од 

Законот за локална самоуправа на РМ 

("Сл.Весник на РМ" бр. 5/2002), како и врз 

основа на чл.26 ст.1 т.33 и член .93 Од Статутот 

на ЕЛС-Општина Прилеп ("Службен гласник" 

бр.6/2003 и бр.4/2005 год.) и врз основа на член 

5 и 7 од Правилникот за условите, начинот и 

постапката за користење и располагање со 

стварите во сопственост на ЕЛС-Општина 

Прилеп, давање и примање подароци и за 

евиденција на недвижните ствари во 

сопственост на ЕЛС на Општина Прилеп 

("Службен гласник на Општина Прилеп" 

бр.14/2009), Советот на Општина Прилеп, на 

седницата одржана на ден 06.07.2016 година, 

донесе :                                              

О  Д  Л  У  К  А 

за определување недвижен имот сопственост на 

ЕЛС-Општина Прилеп, за продажба во постапка 

за јавно наддавање 

 

Член   1 

Со оваа Одлука се определува 

недвижен имот сопственост на ЕЛС-Општина 

Прилеп, за продажба,  во постапка со јавно 

наддавање. 

Член  2 

Како недвижен имот сопственост ЕЛС-

Општина Прилеп,  кој ќе се продава во постапка 

со јавно наддавање,  се определува следниот 

недвижен имот заведен на :  

1.- Недвижен имот заведен во Имотен Лист 

бр.434 издаден од Државен завод за геодетски 

работи на РМ- Одделение за премер и катастар - 

Прилеп на КП бр. 33/1 К.О. Штавица 

сопственост на ЕЛС Општина Прилеп, 

(недвижен имот- објект со  површина земјиште 

под зграда 93 м2 односно внатрешна корисна 

површина на објект од 83  м2); 

                        Почетна цена на недвижниот 

имот кој ќе се продава, во постапка со јавно 

наддавање, (недвижен имот - објект со 

површина од 83 м2 , изнесува 4.076,00 ЕВРА , 

пресметано во денарска противредност, според 

курсот на денарот према еврото утврден од 

страна на НБРМ, (сума определена од страна на 

овластена Комисијата за проценка на пазарна 

вредност на недвижен имот при ЕЛС Општина 

Прилеп односно од страна на овластени 

проценители ЕЛС Општина Прилеп, а врз 
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основа на Проценка на пазарната вредност на 

овај недвижен имот). 

Член  3 

                        Недвижниот имот од член 2 од 

оваа Одлука, да се продава во постапка со јавно 

надавање, согласно со одредбите од 

Правилникот за условите, начинот и постапката 

за користење и располагање со стварите во 

сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, давање и 

примање на подароци и за евиденција на 

недвижните ствари во сопственост на ЕЛС-

Општина Прилеп ( "Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр.14/2009 и 12/2015). 

                         Се задолжува Градоначалникот 

на Општина Прилеп, да формира Комисија која 

ќе спроведе постапка за продажба во постапка 

со јавно наддавање, на недвижниот имот од 

член 2 од оваа Одлука, согласно со одредбите 

од Правилникот за условите, начинот и 

постапката за користење и располагање со 

стварите во сопственост на ЕЛС Општина 

Прилеп, давање и примање подароци и за 

евиденција на недвижните ствари во 

сопственост на ЕЛС Општина Прилеп 

("Службен гласник на Општина Прилеп" 

бр.14/2009 и 12/2015), како и согласно со оваа 

Одлука. 

Член  4 

                     Одлуката влегува во сила, осмиот 

ден на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Прилеп“. 

Член  5 

                      Одлуката да се достави до 

Градоначалникот на Општина Прилеп и 

архивата на Општина Прилеп. 
 

                                                                                                                                                                                                                                               
Бр. 25-1428/2                     ПРЕТСЕДАТЕЛ  

06.07.2016 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 ПРОГРАМАТА 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА 

ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈИШТЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО 

НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2016 ГОДИНА 

 

 

  1. Програмата за измена и дополнување 

на Програмата за уредување на земјиштето на 

подрачјето на Општина Прилеп за 2016 година,  

се објавува  во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

Број 08 - 1430/2                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 

06.07.2016 година                                 на Општина Прилеп       

    П р и л е п                                              Марјан Ристески 

 

 

                   Врз основа на член 95 од Законот за 

градежно земјиште (,,Сл. весник на РМ,, бр. 

15/15,44/15, 98/15 и 193/15), член 36 став 1 точка 

15 од Законот за локалната самоуправа 

(,,Сл.весник на РМ,, 5/02) и член 47 од Статутот 

на Општина Прилеп (,,Сл.гласник на Општина 

Прилеп,,бр.6/03,4/05 и 10/08), Советот на 

Општина Прилеп на седницата одржана на 

06.07.2016.година, донесе:  

П Р О Г Р А М А 

за измена и дополнување на Програмата 

 за уредување на земјиштето на подрачјето 

 на Општина Прилеп за 2016 година 

  

Член 1 

 Во Програмата за уредување на 

земјиштето на подрачјето на Општина Прилеп 

за 2016 година („Службен гласник на Општина 

Прилеп “Бр.14 од 28.12.2015) се врши 

дополнување и тоа : 

JIO ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА 

ОДВЕДУВАЊЕ И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА 

ОТПАДНИ ВОДИ 

JIO Изведба  на објекти 

Фекална и атмосферска канализација на КП бр. 

23302 КО Прилеп и КП бр.21333 КО Прилеп 

 

Член 2 

 Оваа Програма влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во Службен 

гласник на Општина Прилеп. 

 
Бр. 25-1428/3                     ПРЕТСЕДАТЕЛ  
06.07.2016 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 

ИЗВЕДУВАЊЕ НА ПОДЗЕМНИ САДОВИ ЗА 

КОМУНАЛЕН ОТПАД ВО ЦЕНТРАЛНОТО 

ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ НА ОПШТИНА 

ПРИЛЕП 
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  1. Одлуката за изведување на подземни 

садови за комунален отпад во Централното 

градско подрачје на Општина Прилеп, се 

објавува  во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
Број 08 - 1430/3                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 

06.07.2016 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“ бр.5/2002),врз основ на Закон за 

градење ((„Службен весник на РМ“ бр.130/09, 

124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 

79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 

149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 

30/16, 31/16, 39/16 и 71/16) и член 23 од 

Правилникот за формата и содржината на 

барањето, потребната документација и 

образецот на решението за изедување на 

градбите, односно поставување на опремата за 

кои не е потребно одобрение за градење 

(„Службен весник на РМ“ бр.  51/16) Советот на 

општина Прилеп на седницата одржана на ден 

06.07.2016 година, донесе: 

 

 

ОДЛУКА 

за изведување на подземни садови за комунален 

отпад во  Централното  градско подрачје на 

Општина Прилеп 

 

Член 1 

Советот на Општина Прилеп ја донесе 

оваа Одлука за изведување на подземни садови 

за комунален отпад во Централното градско 

подрачје на Општина Прилеп, поради тоа што 

истите не се предвидени со урбанистичко-

планската документација. 

 

 

Член 2 

                Составен дел на оваа одлука се 

текстуалниот и графичкиот дел : 

 

ТЕКСТУАЛЕН ОПИС 

  

1. ОПШТО 

По барање на нарачателот ЕЛС Општина 

Прилеп, ЈП за ПУП - Прилеп изработи техничка 

документација Идејно решение за 

позиционирање и проектирање на подземни 

садови за складирање на комунален отпад, 

подземни контенјери, бр.047/16. Во наредниот 

текст следува детално објаснување на 

функцијата и конструкцијата. 

 

2. ЛОКАЦИЈА 

Подземните контенјери се предвидува да 

бидат поставени на три локации во централното 

градско подрачје 

2.1. Првата локација е во близина на 

џамијата во Старата чаршија.  

(Види графички прилог С1) 
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На оваа локација се предвидува да се постават две окна со три подземни контенјери.  

 

2.2. Втората локација е исто така во Старата градска чаршија, поточно во Градскиот пазар, покрај 

централната улица која поминува низ пазарот, во близина на постојната чешма.  

На оваа локација се предвидува да се постави едно окно со три подземни контенјери.  

(Види: Графички прилог С2) 
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2.3. Третата локација е покрај кејот од страната на старата градска чаршија во близина на новата 

катна гаража или во близина на пешачкиот мост. 

На оваа локација се предвидува да се постават две окна со по три подземни контенјери.  

 

(Види: Графички прилог С3) 
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3. ФУНКЦИЈА 

Функцијата на овие подземни контенјери е подземно складирање на отпад со цел почиста 

околина. Подземните контенјери се така проектирани за лесно да може да се складира отпадот и лесно 

да се празнат. Со помош на хидраулична платформа три контенјери од по 1500Л и зафатнина од 500 м3, 

се предвидува со хидраулична платформа да се подигаат и спуштаат и на тој начин да се складира и 

одвезува отпадот. Едно окно е така димензионирано и осмислено да собира три контенјери од по 500м3. 

Димензиите на едно окно се 450/120/240 см. 

 

4. КОНСТРУКЦИЈА 

Секое окно е предвидено да биде изведено од армирано бетонска конструкција соодветно 

изолирано со хидроизолација, како армирано бетонско корито на подлога од чакал. Димензиите на 

окното се предвидува да бидат:  ширина 120 см, должина 450 см и длабочина од околу 240см. 

Дебелината на ѕидовите на окното е 20 см.  

Платформите се предвидени да бидат од рифлован лим, кој е лесен за миење и одржување.  

Хидрауличните платформи се предвидува да бидат, снабдени со електрична енергија, преку 

метално ормарче со димензии 60/25/150 см. поставено во близина на контенјерите.  

(Види: Графички прилог CO) 
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(Види: Графички прилог А1) 
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                                        член 3 

Одлуката да се достави до Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 

                                                                      

член 4 

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

Општина Прилеп’’. 

 
Бр. 25-1428/4                     ПРЕТСЕДАТЕЛ  

06.07.2016 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 

ЗАПОЧНУВАЊЕ СО АКТИВНОСТИ ЗА 

РЕДОВНО АЖУРИРАЊЕ НА ПРОЦЕНАТА 

НА  ЗАГРОЗЕНОСТ ОД СИТЕ РИЗИЦИ И 

ОПАСНОСТИ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 

1. Одлуката за започнување со активности 

за редовно ажурирање на Процената на 

загрозеност од сите ризици и опасности на 

Општина Прилеп,  се објавува  во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1430/4                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.07.2016 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“ бр.5/2002), а согласно член 14 

став 1 од Уредбата за методологијата за 

изработка на процената на загрозеноста на 

безбедноста на Република Македонија од сите 

ризици и опасности, нејзината содржина и 

структура, начинот на чување и ажурирање, 

како и пределувањето на субјектите во системот 

на управување со кризи на кои им се доставува 

целосна или извод од процената, Советот на 

Општина Прилеп на седницата одржана на ден 

06.07.2016година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКА 

 за започнување со активности за редовно 

ажурирање на Процената на загрозеност од сите 

ризици и опасности на Општина Прилеп 

 

член 1 

Се отпочнува со активности за редовно 

ажурирање на Процената на загрозеност од сите 

ризици и опасности на Општина Прилеп. 

член 2 

Се задолжуваат сите субјекти во 

Системот за управување со кризи да извршат 

анализа на сите опасности кои настанале во 

претходната година (вид на опасност, поплава, 

пороен дожд проследен со град и ветер, пожари, 

епидемии кај луѓето и животните и други 

опасности, штети од истите и нивната 

спремност за одговор на истите) а кои се во 

нивна надлежност за справување, да извршат 

ажурирање на ресурсите-човечки и материјални 

и истите да ги достават до Регионалниот центар 

за управување со кризи Прилеп. 

член 3 

Регионалниот центар за управување со 

кризи да изврши обединување на сите анализи 

од субјектите на ЦУК во Општина Прилеп и на 

Советот да му предложи целосен документ за 

ажурирање на Процената согласно Законот за 

управување со кризи и Уредбата. 

  

член 4 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

 
Бр. 25-1428/5                     ПРЕТСЕДАТЕЛ  
06.07.2016 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 РЕШЕНИЕТО ЗА 

РАЗРЕШУВАЊЕ И  ИМЕНУВАЊЕ 

ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

ВО УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ООУ 

"БЛАЖЕ КОНЕСКИ" – ПРИЛЕП 

 

1. Решението за разрешување и 

именување претставник на Општина Прилеп во 

Училишниот одбор на ООУ "Блаже Конески" – 

Прилеп,  се објавува  во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1430/5                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 

06.07.2016 година                                  на Општина Прилеп       

    П р и л е п                                              Марјан Ристески 
 

                Врз основа на член 124 став 3 од 

Законот за основното образование („Службен 

весник на Република Македонија" бр. 103/2008, 

33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 

51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 

116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015 и 

30/2016) член 36 став 1 точка 15 од Законот за 

локална самоуправа (,,Службен весник на 

Република Македонија" бр.5/2002) и член 26 

став 1 точка 45 од Статутот на Оштина Прилеп 

("Службен гласник на Општина Прилеп" 6/2003 

и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина 

Прилеп на седницата одржана на 06.07.2016 

година, донесе:  

 

РЕШЕНИЕ  

за  разрешување и именување претставник на 

Општина Прилеп во Училишниот одбор на 

ООУ "Блаже Конески" – Прилеп 
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             1. Со ова Решение се разрешува Весна 

Обрадовиќ-претставник на Општина Прилеп во 

Училишниот одбор на ООУ ’’Блаже Конески’’-

Прилеп, именувана со Решение бр. 25-215/2 од 

30.01.2015 година.  

            2. За претставник на Oпштина Прилеп 

во Училишиот одбор на ООУ "Блаже Конески" 

- Прилеп, се именува: 

 -Угриновска Стојна, дипломиран 

професор по биологија, вработена во ООУ 

,,Добре Јованоски’’-Прилеп. 

             Мандатот на  претставниците на 

Oпштина Прилеп во Училишиот одбор на 

ООУ" Блаже Конески"- Прилеп, трае 3 (три) 

години.   

 3. Решението да се достави до 

именуваниот/та, ООУ "Блаже Конески"-

Прилеп, градоначалникот и архивата на 

Oпштина Прилеп. 

             4. Решението влегува во сила осмиот 

ден, од денот на објавувањето во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

                                                                                                                                                                                                                                                   
Бр. 25-1428/6                     ПРЕТСЕДАТЕЛ  

06.07.2016 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 РЕШЕНИЕТО ЗА 

ПРЕДЛОГ НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 

ПРИ ЈУМЦСР ПРИЛЕП 

 

                  1. Решението за предлог на член на 

Управниот Одбор при ЈУМЦСР Прилеп, се 

објавува  во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
Број 08 - 1430/6                          ГРАДОНАЧАЛНИК 

06.07.2016 година                      на Општина Прилеп       
    П р и л е п                                  Марјан Ристески 

 

 

              Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” 5/2002)  и член 100 став 3 од 
Закон за социјална заштита ( “ Службен весник 
на РМ” 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 
79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 180/14 I 
33/15), Советот на Општина Прилеп на 
седницата одржана на 29.01.2016 година, 
донесе: 
  

Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за предлог на член на Управниот Одбор при 
ЈУМЦСР Прилеп 

 
 1.Советот на Општина Прилеп за член 
на Управниот Одбор при ЈУМЦСР Прилеп ја 
предлага Вера Чагороска, доктор по општа 

медицина, вработена во ИМП Прилеп. 
 2.Решението да се достави до 
седиштетот на центарот за социјална работа во 
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-
Прилеп и до Секретаријат на Владата на 
Република Македонија 
 3.Со ова Решение престанува да важи 
Решение бр.25-253/13 од 29.01.2016 година. 
              4.Решението ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Прилеп“. 
 
Бр. 25-1428/7                     ПРЕТСЕДАТЕЛ  

06.07.2016 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.7 -KO ЛЕНИШТЕ, НА 

БАРАЊЕ ОД БУНЕСКА ЕЛЕНА 

 

              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.7 -KO Лениште, 

на барање од Бунеска Елена, се објавува  во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1430/7                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.07.2016 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 
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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 06.07.2016 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.7 

-KO Лениште, на барање од Бунеска Елена 

 

    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.7 -

KO Лениште. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

   
Бр. 25-1428/8                     ПРЕТСЕДАТЕЛ  

06.07.2016 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.107 

-KO СЕЛЦЕ, НА БАРАЊЕ ОД 

ЈОНОСКИ ЗВОНКО 

 

           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.107 -KO Селце, на барање од Јоноски 

Звонко, се објавува  во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1430/8                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.07.2016 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 

06.07.2016 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.107 -KO Селце, на барање од 

Јоноски Звонко 

 

    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.107 -KO 

Селце. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 

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

   

 
Бр. 25-1428/9                     ПРЕТСЕДАТЕЛ  
06.07.2016 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.283/13 -KO БЕРОВЦИ, НА БАРАЊЕ 

ОД  ЈОШЕСКИ РАДЕ 

 

                  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.283/13 -KO Беровци, на барање од Јошески 

Раде, се објавува  во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
Број 08 - 1430/9                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

06.07.2016 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 
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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 

06.07.2016 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.283/13 -KO 

Беровци, на барање од Јошески Раде 

 

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.283/13 -KO 

Беровци. 

член 2 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 

Општина Прилеп’’. 

   

 
Бр. 25-1428/10                     ПРЕТСЕДАТЕЛ  

06.07.2016 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.936 -KO ПЛЕТВАР, НА 

БАРАЊЕ ОД КАТАРОСКИ МАРЈАН 

 

 

                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.936 -KO Плетвар, на барање од Катароски 

Марјан, се објавува  во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
Број 08 - 1430/10                                                ГРАДОНАЧАЛНИК 

06.07.2016 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 

06.07.2016 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.936 

 -KO Плетвар, на барање  од Катароски Марјан 

 

    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.936 -KO Плетвар. 

член 2 

     Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 

Општина Прилеп’’. 

 

   
Бр. 25-1428/11                     ПРЕТСЕДАТЕЛ  
06.07.2016 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 
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КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ  ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.416 

-KO ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД СОЛЕСКИ ИВО 

 

               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.416 -KO 

Прилеп, на барање од Солески Иво, се објавува  

во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1430/11                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 

06.07.2016 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 06.07.2016 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.416 -KO Прилеп,на барање од  

Солески Иво 

 

    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.416 -KO Прилеп. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

 

   
Бр. 25-1428/12                     ПРЕТСЕДАТЕЛ  

06.07.2016 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 6123 КО- ПРИЛЕП 

 

          1. Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 6123 КО- Прилеп, се објавува  во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1430/12                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

06.07.2016 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 06.07.2016 година,  

донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 6123 КО- Прилеп 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 

бр.57014, издаден од страна на Агенција за 

катастар на недвижности - Одделение за 

катастар на недвижности Прилеп, заведен под 

бр.1105-18559/2015 од 02.04.2015, за КП 6123 за 

КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 6123 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. 25-1428/13                     ПРЕТСЕДАТЕЛ  

06.07.2016 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 
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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 7767 КО- ПРИЛЕП 

 

              1. Одлуката за откажување од 

корисничко право над КП 7767 КО- Прилеп, се 

објавува  во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
Број 08 - 1430/13                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 

06.07.2016 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 06.07.2016 година,  

донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 7767 КО- Прилеп 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 

бр.54152, издаден од страна на Агенција за 

катастар на недвижности - Одделение за 

катастар на недвижности Прилеп, заведен под 

бр.1105-16483/2016 од 13.05.2016, за КП 7767 за 

КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 7767 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. 25-1428/14                     ПРЕТСЕДАТЕЛ  

06.07.2016 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 12066 КО- ПРИЛЕП 

 

            1 Одлуката за откажување од 

корисничко право над КП 12066 КО- Прилеп, се 

објавува  во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
Број 08 - 1430/14                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.07.2016 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 06.07.2016 година,  

донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 12066 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.1105-11153/2016 од 16.03.2016, за КП 12066 

за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА 

од корисничкото право над КП 12066 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". 
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Бр. 25-1428/15                     ПРЕТСЕДАТЕЛ  
06.07.2016 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 16131 КО- ПРИЛЕП 

 

                 1. Одлуката за откажување од 

корисничко право над КП 16131 КО- Прилеп, се 

објавува  во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
Број 08 - 1430/15                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 

06.07.2016 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 06.07.2016 година,  

донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 16131 КО- Прилеп 

 

    Чл.1 

            Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 

бр.58974, издаден од страна на Агенција за 

катастар на недвижности - Одделение за 

катастар на недвижности Прилеп, заведен под 

бр.1105-37711/2015 од 14.12.2015, за КП 16131 

за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА 

од корисничкото право над КП 16131 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. 25-1428/16                     ПРЕТСЕДАТЕЛ  

06.07.2016 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 20306/16 КО-  ПРИЛЕП 

 

            1. Одлуката за откажување од 

корисничко право над КП 20306/16 КО-  

Прилеп, се објавува  во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 

 
Број 08 - 1430/16                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 

06.07.2016 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 06.07.2016 година,  

донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 20306/16 КО- Прилеп 

 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 

бр.61414, издаден од страна на Агенција за 

катастар на недвижности - Одделение за 

катастар на недвижности Прилеп, заведен под 

бр.1105-16195/2016 од 11.05.2016, за КП 

20306/16 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ 

ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 

20306/16 КО- Прилеп. 

 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на 

недвижности-Одделение за катастар на 
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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. 25-1428/17                     ПРЕТСЕДАТЕЛ  

06.07.2016 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. 8  од 06.07. 2016 година 

 

1. Одлука за определување недвижен имот сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, за 

продажба во постапка за јавно наддавање...............................................................................................Стр.1 

2. Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на земјиштето на 

подрачјето на Општина Прилеп за 2016 година ..................................................................................Стр.2 

3. Одлука за изведување на подземни садови за комунален отпад во Централното 

градско подрачје на Општина Прилеп .....................................................................................................Стр.3 

4. Одлука за започнување со активности за редовно ажурирање на Процената на 

загрозеност од сите ризици и опасности на Општина Прилеп .......................................................Стр.9 

5. Решение за разрешување и именување претставник на Општина Прилеп во 

Училишниот одбор на ООУ "Блаже Конески" – Прилеп ..................................................................Стр.9 

6. Решение за предлог на член на Управниот Одбор при ЈУМЦСР Прилеп .........Стр.10 

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.7 -KO Лениште, на барање од Бунеска Елена...........................Стр.11 

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.107 -KO Селце, на барање од Јоноски Звонко..........................Стр.11 

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.283/13 -KO Беровци, на барање од Јошески Раде....................Стр.12 

10. 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.936 -KO Плетвар, на барање од Катароски Марјан................Стр.12 

11. 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.416 -KO Прилеп, на барање од Солески Иво.............................Стр.13 

12. Одлука за откажување од корисничко право над КП 6123 КО- Прилеп...........Стр.13 

13. Одлука за откажување од корисничко право над КП 7767 КО- Прилеп...........Стр.14 

14. Одлука за откажување од корисничко право над КП 12066 КО- Прилеп........Стр.14 

15. Одлука за откажување од корисничко право над КП 16131 КО- Прилеп.........Стр.15 

16. Одлука за откажување од корисничко право над КП 20306/16 КО-  Прилеп.Стр.15 
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