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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 ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

РАБОТАТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА 

ПРИЛЕП ЗА 2016 ГОДИНА 

 

  1. Извештајот за работата на Советот на 

Општина Прилеп за 2016 година,  се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број08 182/1  ГРАДОНАЧАЛНИК 

27.01.2017 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Марјан Ристески 

 

 

 

   Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на 

Р.Македонија" бр 5/2002), член 26 став 1 точка 46 од 

Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник  на 

Општина Прилеп„ бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) и член 

119 од Деловникот на Советот на Општина Прилеп 

("Службен гласник на Општина Прилеп бр.11/2004), 

Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 

27.01.2017 година, донесе: 

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

за работата на Советот за 2016 година 

 

Советот на Општина Прилеп во текот на 2016 

година, одржа 16 работни седници и 1 свечена седница. 

Има разгледано вкупно 372 прашања од кои: 8 од 

областа на финансирањето и Буџет, 13 Програми и 

планови, 333 Одлуки, 11 Решение, 7  Заклучоци, Одлука 

од комисија и 1  Исправки. 

  

 

 Поединечниот преглед на разгледаните 

прашања е како следува. 

 

БУЏЕТ,  ЗАВРШНИ СМЕТКИ  И 

ОДЛУКИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ  НА БУЏЕТОТ 

 Годишен извештај на Општина Прилеп за 2015 

година 

 Годишна сметка на Буџетот на Единицата на 

локалната самоуправа Прилеп за 2015 година 

 Измени на Буџетот на Општина Прилеп за 2016 

година 

 Буџет на Општина Прилеп за 2017 година 

 Одлука за извршување на Буџетот на Општина 

Прилеп за 2017 година 

 

ИЗВЕШТАИ  И  КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАИ 

 Квартален извештај за извршување на буџетот 

на Општина Прилеп за четвртиот квартал од 

2015 година 

 Квартален Извештај за Извршување на Буџетот 

на Општина Прилеп за прв квартал од 2016 

година 

 Квартален Извештај за извршување на Буџет на 

Општина Прилеп за 2016 година, за втор 

квартал 

 

ПРОГРАМИ, ПРАВИЛНИК И ПЛАНОВИ 

 Програма за работа на Советот на Општина 

Прилеп за 2016 година 

 Програма за изработка на урбанистички 

планови на територијата на Општина Прилеп за 

2016 година 

http://www.prilep.gov.mk/
mailto:prilep@prilep.gov.mk
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 Програма за измена и дополнување на 

Програмата за уредување на градежно земјиште 

на подрачјето на Општина Прилеп за 2016 

година 

 Програма за измени и дополнување на 

Програмата за изработка на урбанистички 

планови на територијата на Општина Прилеп за 

2016  

 Програма за поставување на урбана опрема на 

подрачјето на Општина Прилеп за 2016 година 

 Програма за измена и дополнување на 

Програмата за уредување на земјиштето на 

подрачјето на Општина Прилеп за 2016 година . 

 Програма за измена и дополнување на 

Програмата за изработка на урбанистички 

планови на територијата на Општина Прилеп за 

2016 година 

 Програма за изменување и дополнување на 

Програмата за уредување на градежно земјиште 

на подрачјето на општина Прилеп за 2016 

година 

 Програма за изменување и дополнување на 

Програмата за уредување на градежно земјиште 

на подрачјето на Општина Прилеп за 2016 

година 

 Програма за субвенционирање на јавните 

комунални претпријатија за 2017 година 

 Програма за изменување и дополнување на 

Програмата за уредување на градежно земјиште 

на подрачјето на Општина Прилеп за 2016 

година 

 Програма за уредување на градежно земјиште 

на подрачјето на Општина Прилеп за 2017 

година 

 Програма за измена и дополнување на 

Програмата за спомен обележја на Општина 

Прилеп 2014-2019 година 

 

О Д Л У К И 

 

 Одлука за доделување на помош - средства за 

изградбата на Црквата “Св. Наум Охридски” 

Прилеп 

 Одлука за доделување на помош - средства за 

изградбата на Црквата “Св. Пантелејмон” 

Прилеп 

 Одлука за доделување на помош - средства за 

изградбата на Црквата “Св. Петка” Прилеп 

 Одлука за доделување на помош - средства за 

изградбата на Џамијата во УЗ Тризла 2 во 

Прилеп. 

 Одлука за давање согласност на Програмата за 

изведување на научно наставни - екскурзии во 

учебната 2015/2016 година ООУ “Круме 

Волнароски” с. Тополчани-Прилеп за ИИИ 

(трето) одделение, ВИ (шесто), ИЏ (деветто) 

одделение 

  Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.630 

-КО Прилеп, на барање од Аврамоски Рубин 

  Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.1603 -КО Дабница, на барање од Гулеска 

Мирјана 

  Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на Службен гласник на Општина 

Прилеп бр.1 од 29.01.2016 година 26 

бесправниот објект на КП бр.246/3 -КО 

Беровци, на барање од Кондоски Илија 

  Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.223/2 -КО Мало Коњари, на барање од 

Костовска Менка 

 Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.354 

-КО Прилеп, на барање од Николоски Ѓорѓи 

  Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.33/1 -КО Штавица, на барање од 

ООУ”Круме Волнароски’’ 

  Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.3108 -КО Ореовец, на барање од Петрески 

Жарко 

  Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.1721 -КО Прилеп, на барање од Ризовска 

Оливера 

  Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП 
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бр.4085 -КО Варош, на барање од Трајкоски 

Блаже 

  Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.1648/2 -КО Лениште, на барање од Трајчески 

Роберт 

 Одлука за продолжување на работното време на 

угостителските објекти за време на 

Меѓународниот карневал “ПРОЧКА 

 Одлука за измена и дополнување на Одлуката 

за условите и начинот на паркирање, 

организација, уредување и начин на наплата на 

јавните паркиралишта, како и блокирање, 

деблокирање, преместување и чување на возила 

на подрачјето на Општина Прилеп 

 Одлука за доделување на мермерни плочки-

гатерисани во вкупна количина од 3.337 м2 на 

Црквата ’’Св.Петка’’ во Точила, Прилеп 

 Одлука за прифаќање на донација на Општина 

Прилеп 

  Одлука за давање согласност на Одлуката за 

утврдување на вредноста на бодот за 

пресметување на платите на вработените во ЈП 

за ПУП Прилеп за 2016 година, бр.02- 145/11 од 

16.02.2016 година на ЈП за ПУП Прилеп 

 Одлука за давање согласност на Одлуката за 

утврдување на вредноста на бодот за 

пресметување на платите, бр.2-221/10 од 

29.01.2016 година на ЈКП ,,Комуналец’’- 

Прилеп. 

 Одлука за давање согласност на Статутот на 

Јавната општинска установа Градска 

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

249 од 15.12.2015 година 

  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 

 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 

 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 

  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 

 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 

 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 

 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 

 Одлука за откажување од корисничко право над 

КП 4815/2 КО- Варош 

  Одлука за откажување од корисничко право 

над КП 6796/10 КО-Прилеп. 

  Одлука за откажување од корисничко право 

над КП 9351 КО-Прилеп 

  Одлука за откажување од корисничко право 

над КП 12027/9 КО-Прилеп 

 Одлука за откажување од корисничко право над 

КП 12184 КО-Прилеп 

 Одлука за откажување од корисничко право над 

КП 13808/1 КО-Прилеп 

 Одлука за откажување од корисничко право над 

КП 14612 КО-Прилеп 

 Одлука за откажување од корисничко право над 

КП 15630 КО-Прилеп 

  Одлука за откажување од корисничко право 

над КП 16161 КО-Прилеп 

  Одлука за откажување од корисничко право 

над КП 17345 КО-Прилеп 

  Одлука за откажување од корисничко право 

над КП 18790 КО-Прилеп 

  Одлука за откажување од корисничко право 

над КП 19186/1 КО-Прилеп 
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  Одлука за откажување од корисничко право 

над КП 20305/1 КО- Прилеп 

  Одлука за откажување од корисничко право 

над КП 20893 КО-Прилеп 

  Одлука за откажување од корисничко право 

над КП 21682 КО-Прилеп 

  Одлука за откажување од корисничко право 

над КП 22760 КО-Прилеп 

 Одлука за усвојување на годишната сметка и 

извештајот за работењето на ЈКП ,,Водовод и 

канализација’’ Прилеп, за 2015 година 

 Одлука за усвојување на годишните сметки на 

ЈОУДГ ,,Наша иднина’’ Прилеп, за 2015 година 

 Одлука за усвојување на годишните сметки на 

ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро Крстески-

Платник’’ Прилеп, за 2015 година 

  Одлука за усвојување на годишните сметки на 

ООУ "Кочо Рацин"-Прилеп за 2015 година 

 Одлука за усвојување на годишните сметки на 

ООУ "Рампо Левката"-Прилеп за 2015 година 

 Одлука за усвојување на годишните сметки на 

ООУ "Кире Гаврилоски-Јане"- Прилеп за 2015 

година 

 Одлука за усвојување на годишните сметки на 

ООУ "Гоце Делчев"- Прилеп за 2015 година 

 Одлука за усвојување на годишните сметки на 

ООУ "Добре Јованоски"- Прилеп за 2015 

година 

 Одлука за усвојување на годишните сметки на 

ООУ "Блаже Конески"-Прилеп за 2015 година 

  Одлука за усвојување на годишните сметки на 

ООУ "Климент Охридски"- Прилеп за 2015 

година 

 Одлука за усвојување на годишните сметки на 

ООУ "Круме Волнароски"с.Тополчани- Прилеп 

за 2015 година 

  Одлука за усвојување на годишните сметки на 

ООУ "Страшо Пинџур"с.Мало Коњари – 

Прилеп за 2015 година 

 Одлука за усвојување на годишните сметки на 

ООУ ’Кирил и Методиј"с.Канатларци – Прилеп 

за 2015 година 

 Одлука за усвојување на годишните сметки на 

СОУ "Мирче Ацев" – Прилеп за 2015 година 

 Одлука за усвојување на годишните сметки на 

СОУ "Орде Чопела" – Прилеп за 2015 година 

 Одлука за усвојување на годишните сметки на 

СОУ "Ристе Ристески-Ричко" – Прилеп за 2015 

година 

 Одлука за усвојување на годишните сметки на 

СОУ "Ѓорче Петров" – Прилеп за 2015 година 

 . Одлука за усвојување на годишните сметки на 

СОУ "Кузман Јосифоски-Питу" – Прилеп за 

2015 година 

 Одлука за усвојување на годишните сметки на 

ООМУ „ Ордан Михајлоски-Оцка - Прилеп за 

2015 година 

 Одлука за давање согласност на тримесечниот 

извештај за финансиското работење на ЈКП 

,,Пазари’’- Прилеп за период од 01.10.2015 до 

31.12.2015 година 

 Одлука за усвојување на годишната сметка и 

извештајот за работењето на ЈКП ,,Пазари”-

Прилеп, за 2015 година 

 Одлука за давање согласност на тримесечниот 

извештај за финансиското работење на ЈП за 

ПУП- Прилеп за период од 01.10.2015 до 

31.12.2015 година. Предлог 

 Одлука за усвојување на годишната сметка и 

извештајот за работењето на ЈП за ПУП- 

Прилеп, за 2015 година 

 Одлука за давање согласност на Одлуката за 

распоредување на добивката остварена по 

годишната сметка за 2015 година на ЈП за ПУП-

Прилеп, бр.05- 308/7 од 18.03.2016 година 

 Одлука за усвојување на годишната сметка и 

извештајот за работењето на ЈКП ,,Комуналец”-

Прилеп, за 2015 година 

 Одлука за давање согласност на тримесечниот 

извештај за финансиското работење на ЈКП 

,,Комуналец’’- Прилеп за период од 01.10.2015 

до 31.12.2015 година 

 Одлука за усвојување на годишната сметка и 

извештајот за работењето на ,,Терминал-

Комуналец’’ ДООЕЛ Прилеп, за 2015 година 

 Одлука за усвојување на годишниот извештај за 

реализираните активности на ЈОУДГ ,,Наша 

иднина’’-Прилеп, за 2015 година 

 Одлука за усвојување на извештајот за работата 

на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески” – 

Прилеп, за 2015 година 

  Одлука за давање на трајно користење на 

движна ствар на ЈП за ПУП „Прилеп” Прилеп 

 Одлука за измена и дополнување на Одлуката 

за подигање, чување, одржување, заштита и 

користење на спомен обележје со ликот на 

Методија Шаторов Шарло 

 Одлука за учество во проектот „Интеграција на 

иновативен информатички систем во одлуките 

за управување со водите и заштита на 

растенијата’’ 

 Одлука за учество во проектот „Соработници за 

иновации во МСП во прекуграничната област 

  Одлука за учество во проектот „ Еко Патувања 

и Информации, Едукативни активности на 

Отворено небо “ 

  Одлука за давање согласност на Програмата за 

реализација на настава во природа за учениците 
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од В одделение во деветгодишно основно 

образование, во учебната 2015/2016 година на 

ООУ ,,Кире Гаврилоски-Јане’’- Прилеп 

 Одлука за донесување на Детален урбанистички 

план за УЕ 6, УБ 6,01, плански опфат “1”, КО 

Прилеп, Општина Прилеп, плански период 

2012- 2017 

 Одлука за донесување на Измена и 

дополнување на детален урбанистички план за 

УЕ 9, УБ 9.02, плански опфат 1, КО Прилеп, 

плански период 2014- 2019 

 Одлука за утврдување потреба за изработка на 

локална урбанистичко- планска документација 

вон населено место Галичани 

 Одлука за утврдување потреба за изработка на 

локална урбанистичко- планска документација 

вон населено место Мажучиште 

 Одлука за утврдување потреба за изработка на 

локална урбанистичко- планска документација 

вон населено место Селце 

 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.3336 -КО Ореовец, на барање од 

Глигоровски Бранко 

 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.879/2 -КО Прилеп, на барање од Гулабоски 

Славчо 

 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.156 

-КО Прилеп, на барање од Димоска Бети 

 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.3811 -КО Прилеп, на барање од Ѓоѓиоски 

Алекса 

  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.2263/1 -КО Прилеп, на барање од Златевски 

Слободан 

 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.2390 -КО Прилеп, на барање од Иваноска 

Блага 

 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.4819/2 -КО Прилеп, на барање од Илиоски 

Зоран 

 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.103 

-КО Прилеп, на барање од Јорданоски Димче 

  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.1177 -КО Прилеп, на барање од Карчески 

Благоја 

 Службен гласник на Општина Прилеп бр.5 од 

22.04.2016 година  

 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.251 

-КО Беровци, на барање од Колевски Борис 

  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.534 

-КО Беровци, на барање од Манчески Ѓорѓи 

 Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.1084 -КО Канатларци, на барање од 

Мемишоски Мухарем 

 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.725 

-КО Селце, на барање од Мирческа Трајанка 
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  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.1680 -КО Прилеп, на барање од Мишеска 

Јагода 

 Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.78 

-КО Манастир, на барање од Ристеска Панде 

  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.123/2 -КО Лениште, на барање од Спиркоски 

Влатко 

 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.2886/3 -КО Присад, на барање од Стојчески 

Игор и Радмила 

  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.2897 -КО Присад, на барање од Тодороски 

Љубен 

 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 -

КО Лениште, на барање од Тошеска Блага 

 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.4760 -КО Прилеп, на барање од Трајкоски 

Зоранчо 

 Одлука за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

усогласување на намената на земјиштето 

согласно Општ акт за с.Мало Коњари, на објект 

бр.1,2и3, на КП бр.344/1-КО Мало Коњари, од 

од од заштитно зеленило-Д2 во стамбен 

простор, на барање од Гусакоски Данајло. 

  Одлука за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

усогласување на намената на земјиштето 

согласно ГУП на град Прилеп, на објект бр.1 

и2, на КП бр.5078 и 5074-КО Прилеп, од од 

заштитно зеленило-Д2 во стамбен простор, на 

барање од Ермуловски Џевџет 

 Одлука за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

усогласување на намената на земјиштето 

согласно ДУП за УАЕ бр.9,У.Б. 9/1,Кварт 3 и 4, 

на објект бр.2, на КП бр.10855-КО Прилеп, од 

парковско зеленило во стамбен простор, на 

барање од Јованоски Благоја 

 Одлука за откажување од корисничко право над 

КП 5828 КО- Прилеп 

 Одлука за откажување од корисничко право над 

КП 6284 КО- Прилеп 

 Одлука за откажување од корисничко право над 

КП 12027/14 КО- Прилеп 

 Одлука за откажување од корисничко право над 

КП 13808/1 КО- Прилеп 

 Одлука за откажување од корисничко право над 

КП 16281 КО- Прилеп 

 Одлука за откажување од корисничко право над 

КП 16575/1 КО- Прилеп 

 Одлука за откажување од корисничко право над 

КП 16807/10 КО- Прилеп 

 Одлука за откажување од корисничко право над 

КП 19147 КО- Прилеп 

 Одлука за откажување од корисничко право над 

КП 20303/2 КО- Прилеп 

 Одлука за откажување од корисничко право над 

КП 20705 КО- Прилеп 

 Одлука за откажување од корисничко право над 

КП 21725 КО- Прилеп 

 Одлука за давање согласност на Годишниот 

План за вработување во ЕЛС Општина Прилеп, 

за 2017 година 

 Одлука за предавање на управување на 

водоснабдителен систем за населено место 

Ореовец на ЈКП “Водовод и канализација”- 

Прилеп 

 Одлука за отстапување на одржувањето на 

фонтаната во спомен обележјето ,,Карпалак,,-

Прилеп (во кружниот тек на улиците ,,Васко 

Карангелески,, Јоска Јорданоски и булевар Гоце 

Делчев) 

 Одлука за отстапување на одржувањето на 

фонтаната, како дел партерното уредување пред 

Домот на културата ,,Марко Цепенков,, 
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  Одлука за давање на трајно користење на 

движна ствар на ООУ ’’Гоце Делчев’’-Прилеп 

 Одлука за давање согласност на тримесечниот 

извештај за финансиското работење на ЈКП 

,,Комуналец’’- Прилеп за период од 01.01.2016 

до 31.03.2016 година 

 Одлука за давање согласност на тримесечниот 

извештај за финансиското работење на ЈКП 

,,Водовод и канализација’’- Прилеп за период 

од 01.01.2016 до 31.03.2016 година 

 Одлука за давање согласност на тримесечниот 

извештај за финансиското работење на ЈП за 

ПУП- Прилеп за период од 01.01.2016 до 

31.03.2016 година.  

 Одлука за давање согласност на тримесечниот 

извештај за финансиското работење на ЈКП 

,,Пазари’’- Прилеп за период од 01.01.2016 до 

31.03.2016 година.  

 Одлука за давање согласност на тримесечниот 

извештај за финансиското работење на ЈОУ 

Дом за стари лица ,,Киро Крстески- Платник’’- 

Прилеп за период од 01.01.2016 до 31.03.2016 

година 

  Одлука за усвојување на финансиските 

планови на ООУ ’’Кочо Рацин’’-Прилеп, за 

2016 година 

 Одлука за усвојување на финансиските планови 

на ООУ ’’Рампо Левката’’–Прилеп, за 2016 

година 

 Одлука за усвојување на финансиските планови 

на ООУ ’’Кире Гаврилоски-Јане’’- Прилеп, за 

2016 година 

 Одлука за усвојување на финансиските планови 

на ООУ’’Гоце Делчев’’- Прилеп, за 2016 

година.  

 Одлука за усвојување на финансиските планови 

на ООУ ’’Добре Јованоски’’-Прилеп, за 2016 

година 

 Одлука за усвојување на финансиските планови 

на ООУ ’’Блаже Конески’’ –Прилеп, за 2016 

година 

 Одлука за усвојување на финансиските планови 

на ООУ ’’Климент Охридски’’ –Прилеп, за 

2016 година 

 Одлука за усвојување на финансиските планови 

на ООУ ’’Круме Волнароски’’, с. Тополчани –

Прилеп, за 2016 година 

 Одлука за усвојување на финансиските планови 

на ООУ ’’Страшо Пинџур’’, с. Мало Коњари –

Прилеп, за 2016 година  

 Одлука за усвојување на финансиските планови 

на ООУ ’’Кирил и Методиј’’, с. Канатларци-

Прилеп, за 2016 година 

 Одлука за усвојување на финансиските планови 

на СОУ Гимназија ’’Мирче Ацев’’-Прилеп, за 

2016 година 

 Одлука за усвојување на финансиските планови 

на СОУ ’’Орде Чопела’’-Прилеп, за 2016 

година 

 Одлука за усвојување на финансиските планови 

на СОУ ’’Ристе Ристески-Ричко’’- Прилеп, за 

2016 година 

 Одлука за усвојување на финансиските планови 

на СОУ ’’Ѓорче Петров’’-Прилеп, за 2016 

година 

 Одлука за усвојување на финансиските планови 

на СОУ Кузман Јосифоски-Питу-Прилеп, за 

2016 година 

 Одлука за усвојување на финансиските планови 

на ООМУ ’’Ордан Михајлоски-Оцка’’-Прилеп, 

за 2016 година 

 Одлука за подигање, чување, одржување, 

заштита и користење на спомен обележје - 

спомен плочи поставени на сквер (патека) во 

чест на славните личности од областа на 

културата од Прилеп 

 Одлука за определување на локалитет за 

организирање на”Фестивал на пивото - 2016” 

 Одлука за проширување на средствата на 

Буџетот на Општина Прилеп за 2016 година.  

 Одлука за давање согласност на Годишниот 

План за вработување во ЈП за просторни и 

урбанистички планови-Прилеп, за 2017 година 

 Одлука за давање согласност на Одлука за 

утврдување на цената за паркирање на 

патнички моторни возила за време на 

одржување на ПИВО ФЕСТ 2016 –ПРИЛЕП, на 

ЈП за ПУП-Прилеп, бр.02-496/8 од 05.05.2016 

година 

 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.620 

-KO Прилеп, на барање од Богеска Марија. 

  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.4069 -KO Прилеп, на барање од Грујоска 

Анета.  

 Одлука за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и 
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вклопување на бесправниот објект на КП бр.53 

и 54/1 -KO Прилеп, на барање од Илиески Раде.  

 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.287 

-KO Прилеп, на барање од Јошески Гоце.  

 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 

и 417 -KO Прилеп, на барање од Крстевски 

Светислав.  

 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.2958 -KO Присад, на барање од Ристески 

Сашко.  

 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.2958 -KO Присад, на барање од Ристески 

Томе.  

 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.305/1 -KO Прилеп, на барање од Стеваноски 

Блажо.  

 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.646 

-KO Прилеп, на барање од Трајкоска Марија.  

 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.646 

-KO Прилеп, на барање од Трајкоски Велизар.  

 Одлука за определување недвижен имот 

сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, за 

продажба во постапка за јавно наддавање 

 Одлука за изведување на подземни садови за 

комунален отпад во Централното градско 

подрачје на Општина Прилеп  

 Одлука за започнување со активности за 

редовно ажурирање на Процената на 

загрозеност од сите ризици и опасности на 

Општина Прилеп  

 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 

 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 

 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 

 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 

 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 

 Одлука за откажување од корисничко право над 

КП 6123 КО- Прилеп 

 Одлука за откажување од корисничко право над 

КП 7767 КО- Прилеп 

 Одлука за откажување од корисничко право над 

КП 12066 КО- Прилеп 

  Одлука за откажување од корисничко право 

над КП 16131 КО- Прилеп 

 Одлука за откажување од корисничко право над 

КП 20306/16 КО- Прилеп 

 Одлука за доделување на финансиска помош за 

загрозените подрачја од поплавите во август 

2016 година во Република Македонија 

 Одлука за давање согласност на тримесечниот 

извештај за финансиското работење на ЈКП 

,,Пазари’’- Прилеп за период од 01.04.2016 до 

30.06.2016 година 

 Одлука за давање согласност на тримесечниот 

извештај за финансиското работење на ЈКП 
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,,Водовод и канализација’’- Прилеп за период 

од 01.04.2016 до 30.06.2016 година. 

  Одлука за давање согласност на тримесечниот 

извештај за финансиското работење на ЈП за 

ПУП- Прилеп за период од 01.04.2016 до 

30.06.2016 година 

 Одлука за давање согласност на тримесечниот 

извештај за финансиското работење на ЈКП 

,,Комуналец’’- Прилеп за период од 01.04.2016 

до 30.06.2016 година 

 Одлука за давање согласност на Одлуката на 

ЈКП ,,Комуналец’’, за усвојување на 

консолидираната сметка за 2015 година од 

ЈКП,,Комуналец’’ и ДООЕЛ ,,Терминал-

Комуналец’’-Прилеп, бр.02-1031/3 од 

27.04.2016 година 

 Одлука за давање согласност на тримесечниот 

извештај за финансиското работење на ЈОУ 

Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник” за 

период од 01.04.2016 до 30.06.2016 година 

 Одлука за давање согласност на Одлуката за 

работа на воспитна група со помал број на деца 

на ЈОУДГ „Наша иднина“ - Прилеп во објект во 

други просторни услови во ООУ „Круме 

Волнароски“ с. Тополчани и во објектот во 

Кривогаштани, бр.02 - 75/3 од 09.08.2016 

година 

  Одлука за давање согласност на Одлуката за 

работа на воспитна група со поголем број на 

деца на ЈОУДГ „Наша иднина“ - Прилеп во 

објект „Бончејца“, „Мирче Ацев“, „Тризла“ и 

„Гоце Делчев“, бр.02 - 75/9 од 09.08.2016 

година 

  Одлука за давање согласност на Одлуката за 

отуѓување- транспортирање на отпад, на 

расходовани основни средства на ЈОУ Дом за 

стари лица, бр.02-620/2 од 14.07.2016 година 

 Одлука за отпочнување со работа на ЈОУДГ 

,,Наша Иднина’’-Прилеп, во објектот во 

поранешен Работнички универзитет во Прилеп 

 Одлука за давање на користење на ЈОУДГ 

,,Наша иднина’’-Прилеп, на просториите во 

објектот од поранешен Работнички универзитет 

во Прилеп 

  Одлука за формирање на Центар за ран детски 

развој ,,Тризла’’ во состав на Општинската 

јавна установа за деца-детска градинка ,,Наша 

иднина’’- Прилеп 

  Одлука за давање на користење на ЈОУДГ 

,,Наша иднина’’-Прилеп, на просториите 

наменети за Центар за ран детски развој 

,,Тризла’’ во склоп на Домот на урбаната 

заедница ,,Тризла’’, во општина Прилеп 

 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.2323 -КО Дабница, на барање од Димоски 

Звонко 

 Одлука за утврдување неисполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.691 

-КО Канатларци, на барање од Ибраимоски 

Илас 

 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.3315-КО Никодин, на барање од Илиовски 

Благоја 

 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.2146 -КО Мажучиште, на барање од 

Лозаноска Стева 

 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.255 

-КО Мало Коњари, на барање од Митревска 

Славица 

 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.2964 -КО Присад, на барање од Митрески 

Жарко 

 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.326 

-КО Беловодица, на барање од Наумоска 

Љубица 

 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 
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бр.452-КО Селце, на барање од Пашоска 

Марина 

  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.3007/3 -КО Прилеп, на барање од Петреска 

Мара 

 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.620/4 -КО Беровци, на барање од 

Пирганоски Ицко 

 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.386/1-КО Прилеп, на барање од Спиркоски 

Горан 

  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.2892/1-КО Ореовец, на барање од Талески 

Дарко 

 Одлука за утврдување неисполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.1714/2 -КО Варош, на барање од Тодески 

Горан 

  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.176 

-КО Прилеп, на барање од Тутеска Делфина 

  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.3090/2-КО Ореовец, на барање од 

Чешлароски Бранко 

 Одлука за откажување од корисничко право над 

КП 16807 КО-Прилеп 

 Одлука за откажување од корисничко право над 

КП5565 КО-Варош 

 Одлука за давање на согласност на 

Правилникот за измена и дополнување на 

Правилникот за внатрешна организација на 

работни места на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’- 

Прилеп 

 Одлука за продолжување на работното време на 

угостителските објекти по повод одбележување 

на 25 години независност на Република 

Македонија 

 Одлука за давање согласност на Одлуката за 

обезбедување на репрограмирање на долг со 

воспоставување на заложно право бр.02-234/1-2 

од 23.09.2016 година на ЈКП ,,Пазари’’- Прилеп 

  Одлука за давање согласност на Програмата за 

управување со отпад на територијата на 

Општина Прилеп за 2017 година, бр. 02-2321/2 

од 15.09.2016 година на ЈКП ,,Комуналец’’- 

Прилеп 

 Одлука за давање согласност на Програмата за 

работа на градски гробишта и капела за 2017 

година, бр.02-2321/5 од 15.09.2016 година на 

ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп 

 Одлука за давање согласност на Програмата за 

одржување на јавна чистота на територијата на 

Општина Прилеп за 2017 година, бр.02-2321/3 

од 15.09-2016 година на ЈКП ,,Комуналец’’- 

Прилеп 

 Одлука за давање согласност на Програма за 

одржување и користење на паркови, зеленило, 

парк-шуми, и рекреативни површини и 

Програма за подигање и одржување зеленило 

на Општина Прилеп за 2017 година, бр.02-

2321/4 од 15.09.2016 година на ЈКП 

,,Комуналец’’- Прилеп 

 Одлука за формирање на Локалнa комисиja за 

борба против трговија со луѓе и илегална 

миграција во Општина Прилеп 

 Оперативна Програма за организирање и 

функционирање на зимската служба на 

подрачјето од Општина Прилеп, за сезоната 

2016/2017 година 

 Одлука за реализација на проектот 

„Реконструкција на дел од ул.„11ти Октомври“ 

и доградба на мостот на мостот на ’’Градска 

Река“ за кружен тек-Прилеп 

 Одлука за подигање, чување, одржување, 

заштита и користење на спомен обележје - 

спомен плочи поставени на сквер (патека) во 

чест на славните личности од областа на 

културата од Прилеп 

 Одлука за давање согласност на Годишниот 

Извештај за работа на ООУ “Кочо Рацин” - 

Прилеп, за учебната 2015/2016 година 
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 Одлука за давање согласност на Годишниот 

Извештај за работа на ООУ “Рампо Левката”- 

Прилеп, за учебната 2015/2016 година 

 Одлука за давање согласност на Годишниот 

Извештај за работа на ООУ “Кире Гаврилоски- 

Јане” - Прилеп, за учебната 2015/2016 година 

 Одлука за давање согласност на Годишниот 

Извештај за работа на ООУ “Гоце Делчев”- 

Прилеп, за учебната 2015/2016 година 

 Одлука за давање согласност на Годишниот 

Извештај за работа на ООУ “Добре Јованоски” - 

Прилеп, за учебната 2015/2016 година.  

 Одлука за давање согласност на Годишниот 

Извештај за работа на ООУ “Блаже Конески”- 

Прилеп, за учебната 2015/2016 година.  

 Одлука за давање согласност на Годишниот 

Извештај за работа на ООУ “Климент 

Охридски” - Прилеп, за учебната 2015/2016 

година.  

 Одлука за давање согласност на Годишниот 

Извештај за работа на ООУ “Круме 

Волнароски” с.Тополчани-Прилеп, за учебната 

2015/2016 година.  

 Одлука за давање согласност на Годишниот 

Извештај за работа на “Страшо Пинџур” с.Мало 

Коњари-Прилеп, за учебната 2015/2016 година.  

 Одлука за давање согласност на Годишниот 

Извештај за работа на ООУ ’Кирил и 

Методиј’с.Канатларци - Прилеп, за учебната 

2015/2016 година.  

 Одлука за давање согласност на Годишниот 

Извештај за работа на СОУ “Мирче Ацев’ - 

Прилеп, за учебната 2015/2016 година. 

 Одлука за давање согласност на Годишниот 

Извештај за работа на СОУ “Орде Чопела”- 

Прилеп, за учебната 2015/2016 година.  

 Одлука за давање согласност на Годишниот 

Извештај за работа на СОУ “Ристе Ристески- 

Ричко” - Прилеп, за учебната 2015/2016 година.  

 Одлука за давање согласност на Годишниот 

Извештај за работа на СОУ “Ѓорче Петров” - 

Прилеп, за учебната 2015/2016 година.  

 Одлука за давање согласност на Годишниот 

Извештај за работа на СОЕПТУ “Кузман 

Јосифоски-Питу”- Прилеп, за учебната 

2015/2016 година.  

 Одлука за давање согласност на Годишниот 

Извештај за работа на ООМУ „ Ордан 

Михајлоски- Прилеп, за учебната 2015/2016 

година.  

 Одлука за усвојување на Извештајот за работа 

на ЈОУДГ ,,Наша иднина ’’ –Прилеп за 

2015/2016 година.  

 Одлука за давање согласност на Годишна 

Програма за работа на ООУ “Кочо Рацин’ - 

Прилеп, за учебната 2016/2017 година.  

 Одлука за давање согласност на Годишна 

Програма за работа на ООУ “Рампо Левката”- 

Прилеп, за учебната 2016/2017 година.  

 Одлука за давање согласност на Годишна 

Програма за работа на ООУ “Кире Гаврилоски- 

Јане” - Прилеп, за учебната 2016/2017 година.  

 Одлука за давање согласност на Годишна 

Програма за работа на ООУ “Гоце Делчев”- 

Прилеп, за учебната 2016/2017 година.  

 Одлука за давање согласност на Годишна 

Програма за работа на ООУ “Добре Јованоски” 

- Прилеп, за учебната 2016/2017 година.  

 Одлука за давање согласност на Годишна 

Програма за работа на ООУ “Блаже Конески”- 

Прилеп, за учебната 2016/2017 година.  

 Одлука за давање согласност на Годишна 

Програма за работа на ООУ “Климент 

Охридски” - Прилеп, за учебната 2016/2017 

година.  

 Одлука за давање согласност на Годишна 

Програма за работа на ООУ “Круме 

Волнароски” с.Тополчани-Прилеп, за учебната 

2016/2017 година.  

 Одлука за давање согласност на Годишна 

Програма за работа на ООУ “Страшо Пинџур” 

с.Мало Коњари-Прилеп, за учебната 2016/2017 

година.  

 Одлука за давање согласност на Годишна 

Програма за работа на ООУ ’Кирил и 

Методиј’с.Канатларци - Прилеп, за учебната 

2016/2017 година 

 Одлука за давање согласност на Годишна 

Програма за работа на СОУ “Мирче Ацев’ - 

Прилеп,за учебната 2016/2017 година.  

 Одлука за давање согласност на Годишна 

Програма за работа на СОУ “Ристе Ристески- 

Ричко” - Прилеп, за учебната 2016/2017 година.  

 Одлука за давање согласност на Годишна 

Програма за работа на СОУ “Ѓорче Петров” - 

Прилеп, за учебната 2016/2017 година.  

 Одлука за давање согласност на Годишна 

Програма за работа на СОУ “Орде Чопела”- 

Прилеп,за учебната 2016/2017 година.  

 Одлука за давање согласност на Годишна 

Програма за работа на СОЕПТУ “Кузман 

Јосифоски-Питу”- Прилеп, за учебната 

2016/2017 година.  

 Одлука за давање согласност на Годишна 

Програма за работа на ООМУ „ Ордан 

Михајлоски- Прилеп, за учебната 2016/2017 

година.  
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 Одлука за усвојување на Годишната Програма 

за работа на ЈОУДГ ,,Наша иднина ’’ -Прилеп 

за 2016/2017 година.  

 Одлука за давање согласност на Програмата за 

изведување на научно наставни-екскурзии во 

учебната 2016/2017 година на ООУ “Кочо 

Рацин’- Прилеп за III (трето),V(петто),VI 

(шесто) и IX (деветто) одделение.  

 Одлука за давање согласност на Програмата за 

изведување на научно наставни-екскурзии во 

учебната 2016/2017 година на ООУ “Рампо 

Левката”- Прилеп за III (трето), VI (шесто) и IX 

(деветто) одделение.  

 Одлука за давање согласност на Програмата за 

изведување на научно наставни-екскурзии во 

учебната 2016/2017 година на ООУ “Кире 

Гаврилоски-Јане” - Прилеп за III (трето), VI 

(шесто) и IX (деветто) одделение.  

 Одлука за давање согласност на Програмата за 

изведување на научно наставни - екскурзии во 

учебната 2016/2017 година на ООУ “Гоце 

Делчев”- Прилеп за III (трето) одделение, V 

(петто) ,VI (шесто) и IX (деветто) одделение.  

 Одлука за давање согласност на Програмата за 

изведување на научно наставни - екскурзии во 

учебната 2016/2017 година на ООУ “Добре 

Јованоски” - Прилеп за III (трето) одделение, VI 

(шесто) и IX (деветто) одделение.  

 Одлука за давање согласност на Програмата за 

изведување на научно наставни - екскурзии во 

учебната 2016/2017 година на ООУ “Блаже 

Конески”- Прилеп за III (трето) одделение, VI 

(шесто) одделение и IX (деветто) одделение.  

 Одлука за давање согласност на Програмата за 

изведување на научно наставни - екскурзии во 

учебната 2016/2017 година на ООУ “Климент 

Охридски” - Прилеп за III (трето) одделение, VI 

(шесто) и IX (деветто) одделение.  

 Одлука за давање согласност на Програмата за 

изведување на научно наставни - екскурзии во 

учебната 2016/2017 година на О ООУ “Круме 

Волнароски” с.Тополчани-Прилеп за III (трето) 

одделение, VI (шесто) одделение и IX (деветто) 

одделение.  

 Одлука за давање согласност на Програмата за 

изведување на научно наставни - екскурзии во 

учебната 2016/2017 година на “Страшо 

Пинџур” с.Мало Коњари-Прилеп за III (трето) 

одделение, VI (шесто) одделение и IX (деветто) 

одделение.  

 Одлука за давање согласност на Програмата за 

изведување на научно наставни-екскурзии во 

учебната 2016/2017 година на ООУ ’Кирил и 

Методиј’с.Канатларци - Прилеп за III (трето) 

одделение, VI (шесто) одделение и IX (деветто) 

одделение.  

 Одлука за давање согласност на ООУ “Климент 

Охридски” за отворање на продолжен престој за 

учениците кои посетуваат настава од I - V 

одделение.  

 Одлука за давање согласност СОУ Гимназија 

,,Мирче Ацев“- Прилеп за формирање 

паралелка со помал број ученици. 

 Одлука за давање согласност СОУ ,,Ристе 

Ристески-Ричко“- Прилеп за формирање 

паралелка со помал број ученици.  

 Одлука за давање согласност СОУ ,,Орде 

Чопела“- Прилеп за формирање паралелка со 

помал број ученици.  

 Одлука за давање согласност СОУ ,,Ѓорче 

Петров“- Прилеп за формирање паралелка со 

помал број ученици. 

 Одлука за давање согласност СОУ ,,Кузман 

Јосифоски-Питу“- Прилеп за формирање 

паралелка со помал број ученици.  

 Одлука за донесување на Детален урбанистички 

план за четврт 5, блок 5.2, опфат 1 (УБ 20 УЕ 

20.06 , плански опфат ,,1,, по стара 

номенклатура на ГУП 2011-2021), КО Варош, 

Општина Прилеп ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2012-

2017 

 Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.5701/1 -КО Прилеп, на барање од Андоноски 

Васо.  

 Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.228 

и 226 -КО Прилеп, на барање од Богески 

Методија.  

 Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.4696/1 -КО Прилеп, на барање од Бошески 

Сашко.  

 Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.73 

и 810 -КО Манастир, на барање од Бунтески 

Зоран.  

 Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 
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вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.3896 -КО Варош, на барање од Зајкоски 

Гога.  

 Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.844 

-КО Прилеп, на барање од Камчески Христо.  

 Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.479 

-КО Варош, на барање од Магероска Вера.  

 Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.4758/1 -КО Прилеп, на барање од 

Милорадовиќ Родољуб.  

 Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.2918 -КО Присад, на барање од Мирческа 

Виолета.  

 Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.4761 -КО Прилеп, на барање од Мирческа 

Илина.  

 Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.2897 -КО Присад, на барање од Најдоски 

Петре.  

 Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.1464 -КО Селце, на барање од Недески 

Блаже.  

 Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.484/3 -КО Мажучиште, на барање од 

Николоски Милан.  

 Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.393 

-КО Прилеп, на барање од Пожарски Васко.  

 Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.61 

-КО Лениште, на барање од Порјазоски 

Рубинчо.  

 Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.834/2 и 836 -КО Прилеп, на барање од 

Ристески Крсте.  

 Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.524 

-КО Прилеп, на барање од Талеска Елизабета.  

 Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.524 

-КО Канатларци, на барање од Тмушиќ Мирсад.  

 Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.73 

-КО Манастир, на барање од Шапуриќ Душко.  

 Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.3834 -КО Варош, на барање од Шукуроски 

Гоце.  

 Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП 4861 

КО Прилеп, по барање на Министерство за 

транспорт и врски.  

 Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП 219, 

КО Тројкрсти , по барање на Министерство за 

транспорт и врски.  

 Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП 4594 

КО Варош, по барање на Министерство за 

транспорт и врски.  

 Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 
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вклопување на бесправниот објект на КП 1467, 

1468/1, 1466/1 КО Варош, по барање на 

Министерство за транспорт и врски.  

 Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП 847 

КО Мажучиште, по барање на Министерство за 

транспорт и врски.  

 Одлука за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на дел од КП 

939 и дел КП 4842 КО Прилеп, по барање на 

Министерство за транспорт и врски.  

 Одлука за определување на местата и условите 

за истакнување на изборни плакати 

 Одлука за утврдување на вредност на бодот за 

платите на државните службеници за 

2017година 

 Одлука за усвојување на Програмата за работа 

за 2017 година на ЈКП Пазари-Прилеп, бр.02- 

302/1-4 од 15.12.2016 година 

 Одлука за усвојување на Финансиски план и 

планирани инвестиции за 2017 година, на ЈКП 

,,Пазари‟‟-Прилеп, бр.02-302/1-3 од 15.12.2016 

година 

 Одлука за давање согласност на Одлука за 

усвојување на Програмата за субвенционирање 

на трошоците од работењето на ЈКП Пазари –

Прилеп за 2017 година, бр. 02-302/1-5 од 

15.12.2016 година 

 Одлука за давање на трајно користење на 

недвижна ствар, деловни простории на ЈКП 

,,Пазари‟‟- Прилеп 

 Одлука за усвојување на Програмата за работа 

и развој со инвестициони вложување за 2017 

година на ЈКП ,,Водовод и канализација‟‟-

Прилеп, бр.02-426/2 од 16.12.2016 година 

 Одлука за давање согласност на Статутарна 

одлука за измена и дополнување на Статутот на 

ЈКП ,,Водовод и канализација‟‟- Прилеп, бр.02-

400/3 од 24.11.2016 год 

 Одлука за усвојување на Програмата за работа 

на ЈП за ПУП Прилеп, планирани активности во 

2017 година, бр.02-1283/4 од 15.12.2016 год 

 Одлука за усвојување на Финансискиот план за 

работењето на ЈП за ПУП Прилеп за периодот 

од 01.01.2017 до 31.12.2017 година, бр.02-

1283/6 од 15.12.2016 год 

 Одлука за давање согласност на Одлуката 

(бр.02-545/1 од 23.05.2016 год) за изменување и 

дополнување на Годишниот план за 

вработување во 2017 година на ЈП за ПУП 

Прилеп, бр. 1279/1 од 14.12.2016 год 

 Одлука за давање согласност на Ценовникот за 

измена и дополнување на Ценовникот на услуги 

за изработка на урбанистичка и друга техничка 

документација за потребите на ЛС општина 

Прилеп, на ЈП за ПУП Прилеп бр.02-1283/10 од 

15.12.2016 год 

 Одлука за давање согласност на Ценовникот за 

утврдување на цените на услугите за паркирање 

на патнички моторни возила на јавните 

паркиралишта на територијата на Прилеп, на ЈП 

за ПУП Прилеп, бр.02-1283/12 од 15.12.2016 

год 

 Одлука за давање согласност на Одлуката за 

дополнување на Одлуката за измена и 

дополнување на Одлуката за одредување на 

јавните паркиралишта на кои ќе се врши 

наплата на паркирање, на ЈП за ПУП Прилеп, 

бр.02-1283/11 од 15.12.2016 год 

 Одлука за давање согласност на Одлуката за 

изменување на Одлуката (бр.03-081/1 од 

28.04.2010год.) за утврдување на висината на 

трошоците за преместување на непрописно 

запрени и паркирани возила, односно возила 

кои се запрени или паркирани спротивно на 

Законот за безбедност на сообраќајот на 

патиштата на ЈП за ПУП-Прилеп, бр.02-1283/13 

од 15.12.2016 год 

 Одлука за давање согласност на Годишниот 

план за вработување во ЈОУ Дом за стари лица 

,,Киро Крстески-Платник‟‟ Прилеп, за 2017 

година, бр. 03-1043/1 од 22.12.2016 година 

 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.273/1 -КО Беровци, на барање од Анѓелевска 

Веселка 

 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.1721/1и1740 -КО Ореовец, на барање од 

Атанасоски Љупче 

 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.52/3и50 -КО Селце, на барање од Богески 

Тодор 
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 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.504 

-КО Голем Радобил, на барање од Бошковски 

Камче 

 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.3988 -КО Варош, на барање од Василески 

Живко 

 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.3919 -КО Прилеп, на барање од Димоски 

Валентин 

 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.23316 -КО Прилеп, на барање од Илијески 

Трајко 

 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.2897и2904/2 -КО Присад, на барање од 

Јовческа Цветанка 

 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.732/1 -КО Прилеп, на барање од Кафеџиоска 

Павлинка 

 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.2887/12 -КО Прилеп, на барање од 

Китановски Жарко 

 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.10/2 -КО Селце, на барање од Котески 

Благоја и Николина 

 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.232/3 -КО Мало Коњари, на барање од 

Крстеска Менка 

 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.366 

-КО Беровци, на барање од Мазнески Владимир 

 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.452 

-КО Лениште, на барање од Момироска 

Славица 

 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.2013/1 -КО Прилеп, на барање од Пазески 

Ристо 

 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.1084 -КО Канатларци, на барање од 

Реџепоски Селатин 

 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.122 

-КО Лениште, на барање од Спиркоски Трајче 

 Одлука за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

усогласување на намената на земјиштето 

според ГУП за Прилеп, на објект бр.1, на КП 

бр.19581/2-КО –Прилеп, од Ф-производство, 

дистрибуција и сервиси во домување, на барање 

од Атанасоски Борисав 

 Одлука за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

усогласување на намената на земјиштето 

според ГУП за Прилеп, на објект бр.1, на КП 



Службен гласник на Општина Прилеп бр.1 од 27.01.2017 година 

16 

 

бр.5076-КО –Прилеп, од од Д-2 Заштитно 

зеленило во домување, на барање од Ерчин 

Азире 

 Одлука за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

усогласување на намената на земјиштето 

според ГУП за Прилеп, на објект бр.2, на КП 

бр.19180/2-КО –Прилеп, од паркинг простор во 

домување, на барање од Конеска Каролина 

 Одлука за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

усогласување на намената на земјиштето 

според ГУП за Прилеп, на објект бр.1, на КП 

бр.16325-КО –Прилеп, од од зона Д-2 заштитно 

зеленило во домување А1, на барање од 

Николов Винко 

 Одлука за утврдување неисполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

усогласување на намената на земјиштето 

според ГУП за Прилеп, на објект бр.4, на КП 

бр.11158-КО –Прилеп, од од зона В-1 

образование во домување А1-(помошен објект), 

на барање од Панески Сотир 

 Одлука за откажување од корисничко право над 

КП 4844/1 КО- Прилеп 

  Одлука за откажување од корисничко право 

над КП 15008/4 КО- Прилеп 

 

 

Р Е Ш Е Н И Ј А 

 

 Решение за престанок на мандат и именување 

на членови на Советот кои присуствуваат при 

склучување на бракови во Прилеп, МК 

Плетвар, МК Тројаци и МК Старо Лагово 

 Решение за престанок на мандат и именување 

на член на Советот кој присуствува при 

склучување на бракови во МК Мало Коњари 

 Решение за престанок на мандат и именување 

на член на Комисија за општествени дејности и 

правата на децата 

 Решение за престанок на мандат и именување 

на член на Комисија за финансирање, буџет и 

локален економски развој 

 Решение за предлог на член на Управниот 

Одбор при ЈУМЦСР Прилеп 

 Решение за усвојување на Извештајот за 

спроведување на Програмата за управување на 

отпад во Општина Прилеп на ЈКП “Комуналец” 

- Прилеп, за 2015 година 

 Решение за предлог на член на Управниот 

Одбор при ЈУМЦСР Прилеп 

 Решение за разрешување и именување 

претставник на Општина Прилеп во 

Училишниот одбор на ООУ "Блаже Конески" – 

Прилеп 

 Решение за избор на Командир на Полициска 

станица од општа надлежност – Прилеп 

 Решение за разрешување на член во Управниот 

одбор на ЈКП ,,Комуналец’’ 

 Решение за именување членови на Управниот 

одбор на ЈОУ Градска библиотека,, Борка 

Талески‟‟-Прилеп 

 

 

ЗАКЛУЧОЦИ 

 

 Заклучок за усвојување на Извештајот за 

работата на Советот на Општина Прилеп за 

2015 година 

 Заклучок по Програмата за работа на Советот 

на Општина Прилеп за 2016 година 

 Заклучок за доставување на барање-

иницијатива до Министерството за животна 

средина и просторно планирање за набавка и 

поставување на мерна станица во Општина 

Прилеп за мерење на чистотата на воздухот 

 Заклучок за утврдување уредност на граѓанска 

иницијатива 

 Заклучок за давање согласност за вработување 

без јавен оглас преку трајно преземање 

 Заклучок за усвојување на Збирниот Извештај 

за проценетата штета на подрачјето на 

Општина Прилеп од невремето од 06.07.2016 и 

15.07.2016 година 

 Заклучок за усвојување на Извештај за намера 

за реализација на активности по Акциониот 

план на Стратегијата за локален економски 

развој на Општина Прилеп 2014-2020 за 2015 

година заклучно со 31.12.2015 година 

АКТ ОД КОМИСИЈА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ 

ПРАЗНИЦИ И МАНИФЕСТАЦИИ  

И ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА 

 

 Одлука за доделување на награди и признанија 

по повод 3-ти Ноември - Денот на 

ослободувањето на Прилеп 

 

 

 

АКТ ОД КОМИСИЈА ЗА СТАТУТ И ПРОПИСИ 

Исправка на ,,Службен гласник на општина прилеп’’ 

број 11 од 25 септември 2015 година 
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Број  35 – 180/2  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

27.01.2017 година                                                              на Советот на Општина Прилеп 
П р и л е п  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 РАБОТА 

НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2017 

ГОДИНА 

 

  1. Програмата за работа на Советот на 

Општина Прилеп за 2017 година,  се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број08 182/2  ГРАДОНАЧАЛНИК 

27.01.2017 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Марјан Ристески 

 

 

  Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на 

Р.Македонија" бр 5/2002), член 26 став 1 точка 3 од 

Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник  на 

Општина Прилеп„ бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) и член 

119 од Деловникот на Советот на Општина Прилеп 

("Службен гласник на Општина Прилеп бр.11/2004), 

Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 

27.01.2017 година, донесе: 

 

 

П Р О Г Р А М А 

за работа на Советот на Општина Прилеп за 2017 

година 

             

 

  I. ОПШТ ДЕЛ 

 Според надлежностите што се определени со Уставот 

на Република Македонија, Законот за локалната 

самоуправа, Стаутот и Деловникот за работа на Советот 

на Општина Прилеп, Советот донесува Програма за 

работа за 2017 година. 

Во Програмата се обележани основните рамки и насоки 

за работа на Советот во календарската 2017 година 

согласно со надлежностите кои се во ингеренции на 

Советот.  

Програмата овозможува транспарентност во 

работата на Општината и е отворена за постојано 

проширување и дополнување согласно со укажувања на 

заинтересирани субјекти и поединци од Општината.  

 

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

II.1. Прво тримесечие - период ЈАНУАРИ - 

МАРТ 2017 година 

   

НОСИТЕЛ: Сектор за урбанизам, 

комунални работи и заштита на животна 

средина.      

РАЗГЛЕДУВА:Комисија за 

урбанизам, комунални  дејности и заштита на 

животна средина  

ДОНЕСУВА:Советот на Општина 

Прилеп. 

 Програма за изработка на урбанистички 

планови на територијата на Општина Прилеп за 

2017 година. 

 Програма за поставување на урбана опрема на 

подрачјето на Општина Прилеп за 2017 година. 

 Донесување, изменување и дополнување на 

урбанистичките планови во Општина Прилеп. 

 Утврдување на услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправните објекти, промена на 

сообраќајната инфраструктура и вклопување на 

бесправните објекти како и утврдување услови 

за пренамена на објектите. 

 

ИЗРАБОТУВА: ЈКП "Комуналец" Прилеп, 

ЈКП "Водовод и канализација" Прилеп, ЈКП"Пазари" 

Прилеп, ЈП за ПУП Прилеп,Сектор за финансирање 

ЕЛС 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за финансирање 

и буџет 

ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 Завршна сметка на Буџетот на Општина Прилеп 

за 2016 година. 

 Завршна сметка за финансиското работење на 

ЈКП "Комуналец" Прилеп за  2016 година.  

 Завршна сметка за финансиското работење на 

ЈКП "Водовод и канализација" Прилеп за  2016 

година. 

 Завршна сметка за финансиското работење на 

ЈКП"Пазари" Прилеп за  2016  година.  

 Завршна сметка за финансиското работење на 

ЈП за ПУП Прилеп за 2016 година 

 

 

ИЗРАБОТУВА: основните и средните 

училишта 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за финансирање 

и буџет ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ "Кочо 

Рацин" - Прилеп  

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ 

"Рампо Левката" - Прилеп. 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ "Кире 

Гаврилоски" - Прилеп. 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ ООУ 

"Гоце Делчев" - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ 

"Добре Јованоски" - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ 

"Блаже Конески" - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ 

"Климент Охридски" - Прилеп 
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 Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ 

"Круме Волнароски" - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ 

"Страшо Пинџур" - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ 

’Кирил и Методиј’ - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на СОУ 

"Мирче Ацев" - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на СОУ "Орде 

Чопела" - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на СОУ 

"Ристе Ристески" - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на СОУ 

"Ѓорче Петров" - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на СОУ 

"Кузман Јосифоски" - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООМУ „ 

Ордан Михајлоски- Прилеп 

 

 

ИЗРАБОТУВА: ЈКП "Комуналец" Прилеп, 

ЈОУДГ „Наша иднина" Прилеп, ЈОУ Градска библиотека 

„Борка Талески„-Прилеп 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за урбанизам,  

комунални дејности и заштита на животна 

средина и Комисија за општествени дејности и правата 

на децата 

ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 

 Извештај за извршениот Оперативен план на 

ЈКП „Комуналец„- Прилеп за 2016 година. 

 Извештајот за реализирани активности на 

ЈОУДГ „Наша иднина" Прилеп за 2016 година 

 Извештајот за реализација на Годишната 

Програма за работа на ЈОУДГ „Наша иднина" 

Прилеп за 2016 година 

  Извештајот за работата на ЈОУ Градска 

библиотека „Борка Талески„-Прилеп 

 

 

ИЗРАБОТУВА: Комисија за општествени  

дејности и Комисија за одбележување на  значални 

настани, личности и празници 

НОСИТЕЛ: Совет на Општина Прилеп и 

Комисијата за  општествени дејности 

 

 Програма за одбележување на верскиот празник 

,,Прочка" и учество во 

манифестацијата ,,Собири на карневалски 

градови".  

 Одлука за продолжување на работното време на 

угостителските објекти за време на 

Меѓународниот карневал ,,ПРОЧКА’’ за 2017 

година 

 Советнички прашања и одговори. 

 

 

             II.2. Второ тримесечие - период 

АПРИЛ - ЈУНИ 2017 година 

 

НОСИТЕЛ: Сектор за урбанизам, 

комунални работи и 

 заштита на животна средина.      

РАЗГЛЕДУВА:    Комисија за урбанизам, 

комунални  дејности и заштита на животна средина  

ДОНЕСУВА:Советот на Општина Прилеп. 

 

 Утврдување на услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправните објекти, промена на 

сообраќајната инфраструктура и вклопување на 

бесправните објекти како и утврдување услови 

за пренамена на објектите. 

 Донесување, изменување и дополнување на 

урбанистичките планови во Општина Прилеп. 

 

 

ИЗРАБОТУВА: ЈКП "Комуналец" Прилеп, 

ЈКП "Водовод и канализација" Прилеп, ЈКП"Пазари" 

Прилеп, ЈП за ПУП Прилеп,Сектор за финансирање 

ЕЛС 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за финансирање 

и буџет ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 

 Извештај за извршување на Буџетот на 

Општина Прилеп за прв квартал, 

 Финансискиот Извештај за финансиското 

работење на ЈП за ПУП Прилеп, за прв квартал 

 Финансискиот Извештај за финансиското 

работење на ЈКП ,,Водовод и канализација’’ 

Прилеп, за прв квартал 

 Финансискиот Извештај за финансиското 

работење на ЈКП ,,Пазари’’ Прилеп, за прв 

квартал 

 Финансискиот Извештај за финансиското 

работење на ЈКП ,,Комуналец’’ Прилеп, за прв 

квартал 

 

ИЗРАБОТУВА: основните и средните 

училишта 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за општествени 

дејности и правата на децата 

ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 

 Финансиски план на ООУ "Кочо Рацин" - 

Прилеп за 2017 

 Финансиски план на ООУ "Рампо Левката" - 

Прилеп за 2017 

 Финансиски план на ООУ "Кире Гаврилоски" - 

Прилеп за 2017 

 Финансиски план на ООУ ООУ "Гоце Делчев" - 

Прилеп за 2017 

 Финансиски план на ООУ "Добре Јованоски" - 

Прилеп за 2017 

 Финансиски план на ООУ "Блаже Конески" - 

Прилеп за 2017 

 Финансиски план на ООУ "Климент Охридски" 

- Прилеп за 2017 

 Финансиски план на ООУ "Круме Волнароски" 

- Прилеп за 2017 

 Финансиски план на ООУ "Страшо Пинџур" - 

Прилеп за 2017 
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 Финансиски план на ООУ ’Кирил и Методиј’ - 

Прилеп за 2017 

 Финансиски план на СОУ "Мирче Ацев" - 

Прилеп за 2017 

 Финансиски план на СОУ "Орде Чопела" - 

Прилеп за 2017 

 Финансиски план на СОУ "Ристе Ристески" - 

Прилеп за 2017 

 Финансиски план на СОУ "Ѓорче Петров" - 

Прилеп за 2017 

 Финансиски план на СОУ "Кузман Јосифоски" - 

Прилеп за 2017 

 Финансиски план на ООМУ „ Ордан 

Михајлоски- Прилеп за 2017 

 

 

 

НОСИТЕЛ: Сектор за урбанизам, 

комунални работи и 

 заштита на животна средина.      

РАЗГЛЕДУВА:    Комисија за урбанизам, 

комунални  дејности и заштита на животна средина  

и Комисија  за општествени дејности 

ДОНЕСУВА:Советот на Општина Прилеп. 

 Правилник за поставување на урбана опрема;  

 

ИЗРАБОТУВА: ЈП за ПУП Прилеп,ЛЕР 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за урбанизам,  

комунални дејности и заштита на животна 

средина 

ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 

 

o Одлука за определување на локалитет за 

организирање на"Фестивал на пивото - 2017 

o Ценовникот на услугите за паркирање на 

патнички моторни возила на Јавните 

паркиралишта од значење за Општина Прилеп 

за време на оджување на ПИВО ФЕСТ 2017 – 

ПРИЛЕП 

o Одлука за продолжувње на работното време на 

угостителските објекти за време на одржување 

на "Фестивал на пивото - 2017 

 

II.3. Трето тримесечие - период ЈУЛИ - 

СЕПТЕМВРИ 2017 година 

 

 

НОСИТЕЛ: Сектор за урбанизам, 

комунални работи и 

 заштита на животна средина.      

РАЗГЛЕДУВА:    Комисија за урбанизам, 

комунални  дејности и заштита на животна средина  

ДОНЕСУВА:Советот на Општина Прилеп. 

 

 Утврдување на услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправните објекти, промена на 

сообраќајната инфраструктура и вклопување на 

бесправните објекти како и утврдување услови 

за пренамена на објектите. 

 Донесување, изменување и дополнување на 

урбанистичките планови во Општина Прилеп. 

 

 

ИЗРАБОТУВА: ЈКП "Комуналец" Прилеп, 

ЈКП "Водовод и канализација" Прилеп, ЈКП"Пазари" 

Прилеп, ЈП за ПУП Прилеп,Сектор за финансирање 

ЕЛС 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за финансирање 

и буџет ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 

 Извештај за извршување на Буџетот на 

Општина Прилеп за втор квартал, 

 Финансискиот Извештај за финансиското 

работење на ЈП за ПУП Прилеп, за втор квартал 

 Финансискиот Извештај за финансиското 

работење на ЈКП ,,Водовод и канализација’’ 

Прилеп, за втор квартал 

 Финансискиот Извештај за финансиското 

работење на ЈКП ,,Пазари’’ Прилеп, за втор 

квартал 

 Финансискиот Извештај за финансиското 

работење на ЈКП ,,Комуналец’’ Прилеп, за втор 

квартал 

  

ИЗРАБОТУВА: Комисија за одбележување на  

значални настани, личности и празници   во  

соработка со Сојузот  

на борците 

РАЗГЛЕДУВА: Советот на Општина Прилеп 

УСВОЈУВА:       Советот на Општина 

Прилеп. 

 

 

 Програма за прославување на 11 Октомври.  

 

 

ИЗРАБОТУВА: ПС прилеп 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за општествени 

дејности ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 

 Информација за превземените мерки за 

безбедноста на сообраќајот на патиштата во 

Општина Прилеп. 

 

ИЗРАБОТУВА: сите ООУ и СОУ 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за општествени 

дејности ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 

 

 Годишниот Извештај за работа на ООУ "Кочо 

Рацин" - Прилеп, за учебната 2016/2017 година 

 Годишниот Извештај за работа на ООУ "Рампо 

Левката" - Прилеп, за учебната 2016/2017 

година  

 Годишниот Извештај за работа на ООУ "Кире 

Гаврилоски" - Прилеп, за учебната 2016/2017 

година 

 Годишниот Извештај за работа на ООУ "Гоце 

Делчев" - Прилеп, за учебната 2016/2017 година 
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 Годишниот Извештај за работа на ООУ "Добре 

Јованоски" - Прилеп, за учебната 2016/2017 

година 

 Годишниот Извештај за работа на ООУ "Блаже 

Конески" - Прилеп, за учебната 2016/2017 

година 

 Годишниот Извештај за работа на ООУ 

"Климент Охридски" - Прилеп, за учебната 

2016/2017 година 

 Годишниот Извештај за работа на ООУ "Круме 

Волнароски" - Прилеп, за учебната 2016/2017 

година 

 Годишниот Извештај за работа на ООУ 

"Страшо Пинџур" - Прилеп, за учебната 

2016/2017 година  

 Годишниот Извештај за работа на ООУ ’Кирил 

и Методиј’ - Прилеп, за учебната 2016/2017 

година  

 Годишниот Извештај за работа на СОУ "Мирче 

Ацев" - Прилеп, за учебната 2016/2017 година 

 Годишниот Извештај за работа на СОУ "Орде 

Чопела" - Прилеп, за учебната 2016/2017 година 

 Годишниот Извештај за работа на СОУ "Ристе 

Ристески" - Прилеп, за учебната 2016/2017 

година 

 Годишниот Извештај за работа на СОУ "Ѓорче 

Петров" - Прилеп, за учебната 2016/2017 година 

 Годишниот Извештај за работа на СОУ "Кузман 

Јосифоски" - Прилеп, за учебната 2016/2017 

година 

 Годишниот Извештај за работа на ООМУ „ 

Ордан Михајлоски-Прилеп, за учебната 

2016/2017 година 

 Годишна Програма за работа на ООУ "Кочо 

Рацин’ - Прилеп, 

 за учебната 2017/2018 година 

 Годишна Програма за работа на ООУ "Рампо 

Левката"- Прилеп, за учебната 2017/2018 

година 

 Годишна Програма за работа на ООУ "Кире 

Гаврилоски" - Прилеп, за учебната 2017/2018 

година 

 Годишна Програма за работа на ООУ "Гоце 

Делчев"- Прилеп, 

 за учебната 2017/2018 година 

 Годишна Програма за работа на ООУ "Добре 

Јованоски" - Прилеп, за учебната 2017/2018 

година 

 Годишна Програма за работа на ООУ "Блаже 

Конески"- Прилеп, за учебната 2017/2018 

година 

 Годишна Програма за работа на ООУ "Климент 

Охридски" - Прилеп, за учебната 2017/2018 

година 

 Годишна Програма за работа на ООУ "Круме 

Волнароски" - Прилеп, за учебната 2017/2018 

година 

 Годишна Програма за работа на ООУ "Страшо 

Пинџур" - Прилеп, за учебната 2017/2018 

година 

 Годишна Програма за работа на ООУ ’Кирил и 

Методиј’ - Прилеп, за учебната 2017/2018 

година 

 Годишна Програма за работа на СОУ "Мирче 

Ацев’ - Прилеп, 

 за учебната 2017/2018 година 

 Годишна Програма за работа на СОУ "Орде 

Чопела"- Прилеп, 

 за учебната 2017/2018 година 

 Годишна Програма за работа на СОУ "Ристе 

Ристески" - Прилеп, за учебната 2017/2018 

година  

 Годишна Програма за работа на СОУ "Ѓорче 

Петров" - Прилеп, за учебната 2017/2018 

година.  

 Годишна Програма за работа на СОУ "Кузман 

Јосифоски"- Прилеп, за учебната 2017/2018 

година 

 Годишна Програма за работа на ООМУ „ Ордан 

Михајлоски- Прилеп, за учебната 2017/2018 

година 

 Програмата за изведување на научно наставни - 

екскурзи во учебната 2017/2018 година на ООУ 

"Кочо Рацин"- Прилеп 

 Програмата за изведување на научно наставни - 

екскурзи во учебната 2017/2018 година на ООУ 

"Рампо Левката"- Прилеп 

 Програмата за изведување на научно наставни - 

екскурзи во учебната 2017/2018 година на ООУ 

"Кире Гаврилоски"- Прилеп 

 Програмата за изведување на научно наставни - 

екскурзи во учебната 2017/2018 година на ООУ 

"Гоце Делчев"- Прилеп 

 Програмата за изведување на научно наставни - 

екскурзи во учебната 2017/2018 година на ООУ 

"Добре Јованоски"- Прилеп 

 Програмата за изведување на научно наставни - 

екскурзи во учебната 2017/2018 година на ООУ 

"Блаже Конески"- Прилеп 

 Програмата за изведување на научно наставни - 

екскурзи во учебната 2017/2018 година на ООУ 

"Климент Охридски"- Прилеп 

 Програмата за изведување на научно наставни - 

екскурзи во учебната 2017/2018 година на ООУ 

"Страшо Пинџур"- Прилеп 

 

II. 4.  Четврто тримесечие - период 

ОКТОМВРИ - ДЕКЕМВРИ 2017 година 

 

НОСИТЕЛ: Сектор за урбанизам, 

комунални работи и 

 заштита на животна средина.      

РАЗГЛЕДУВА:    Комисија за урбанизам, 

комунални  дејности и заштита на животна средина  

ДОНЕСУВА:Советот на Општина Прилеп. 

 

 

 Утврдување на услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправните објекти, промена на 

сообраќајната инфраструктура и вклопување на 
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бесправните објекти како и утврдување услови 

за пренамена на објектите. 

 Донесување, изменување и дополнување на 

урбанистичките планови во Општина Прилеп. 

 

 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за одбележување 

 на значајни настани, личности и празници 

УСВОЈУВА: Комисија за одбележување на 

значални  

настани, личности и празници 

 

 Доделување на награди 3 Ноември. 

РАЗГЛЕДУВА: ЈКП "Комуналец" Прилеп, 

ЈКП "Водовод и канализација" Прилеп, ЈКП"Пазари" 

Прилеп, ЈП за ПУП Прилеп,Сектор за финансирање 

ЕЛС 

УСВОЈУВА: Комисија за финансирање и 

буџет 

 

 Извештај за извршување на Буџетот на 

Општина Прилеп за трет квартал, 

 Финансискиот Извештај за финансиското 

работење на ЈП за ПУП Прилеп, за трет квартал 

 Финансискиот Извештај за финансиското 

работење на ЈКП ,,Водовод и канализација’’ 

Прилеп, за трет квартал 

 Финансискиот Извештај за финансиското 

работење на ЈКП ,,Пазари’’ Прилеп, за трет 

квартал 

 Финансискиот Извештај за финансиското 

работење на ЈКП ,,Комуналец’’ Прилеп, за трет 

квартал 

 Извештајот за работата на ПС - Општа 

надлежност Прилеп во првото полугодие 2017 

година 

 План на програми за развој на Општина Прилеп 

за 2018 година 

 Давање согласност на СОУ за паралелки со 

помал број на ученици. 

 

 

ИЗРАБОТУВА: Одделение  за локални  

 патишта и улици 

РАЗГЛЕДУВА:Комисија за урбанизам,  

комунални дејности и заштита на 

животна средина 

ДОНЕСУВА: Советот на Општина 

Прилеп 

 

 

 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА за организирање и 

функционирање на зимската служба на 

подрачјето од Општина Прилеп, за сезоната 

2017/2018 година 

 

ИЗРАБОТУВА:Комисија за општествени  

дејности 

ДОНЕСУВА:Советот на Општина Прилеп 

   

 Програма за работа на Советот на Општина 

Прилеп за 2018 година. 

 

ИЗРАБОТУВА: ЈКП "Комуналец" Прилеп, 

ЈКП "Водовод и канализација" Прилеп, ЈКП"Пазари" 

Прилеп, ЈП за ПУП Прилеп,Сектор за финансирање 

ЕЛС 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за финансирање 

и буџет 

ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 Буџет на Општина Прилеп за 2018 година. 

 Одлука за извршување на Буџетот за 2018 

година. 

 Финансиски план на ЈКП,,Комуналец", Прилеп 

за  2018 година.  

 Финансиски план на ЈКП,,Водовод и 

канализација" Прилеп за  2018 година.  

 Финансиски план на ЈКП,,Пазари" Прилеп за  

2018 година.  

 Финансиски план на ЈП за ,,ПУП" Прилеп за  

2018 година 

 Програмата за работа на ЈП за ПУП Прилеп, за 

2018 година 

 Програмата за работа на ЈКП ,,Водовод и 

канализација"Прилеп, за 2018 година 

 Програмата за работа на ЈКП ,,Пазари" Прилеп, 

за 2018 година 

 Програмата за работа на ЈКП,,Комуналец", 

Прилеп за  2018 година 

 Програмата за работа на ЈОУ Градска 

библиотека ,,Борка Талески’’Прилеп за 2018 

година 

 Програмата за работа на ЈОУДГ ,,Наша 

иднина’’-Прилеп за 2018 година 

 Програмата на ЈКП,, Комуналец’’- Прилеп за 

одржување на јавна чистота на Општина 

Прилеп за 2018 година 

 Програмата на ЈКП,, Комуналец’’- Прилеп за 

работа на градски гробишта и капела за 2018 

година 

 Програмата на ЈКП,, Комуналец’’- Прилеп за 

одржување и користење на паркови, зеленило, 

парк-шуми и рекреативни површина на 

Општина Прилеп за 2018 година 

 Програмата на ЈКП,, Комуналец’’- Прилеп за 

управување со отпад на територијата на 

Општина Прилеп за 2018 година 

 Програма за уредување на градежното земјиште 

на подрачјето на Општина Прилеп за 2018 

година. 

 

 

III.НОРМАТИВЕН ДЕЛ 

Со овој дел од Програмата за работа на 

Советот на Општина Прилеп се обработува 

нормативната дејност на Советот што треба да се 

извршува во текот на 2016 година, која се сведува во 

донесување на нормативни акти за усогласување на 

постојните прописи во изминатиот период од страна на 

Советот врз основа на прописите што ќе бидат донесени 

во 2017 година.  
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IV.ЗАВРШЕН ДЕЛ 

 

  При разгледувањето на Буџетот и Завршната 

сметка да се даде поголема јавност.  

За извршување на Програмата се задолжуваат 

предлагачите, изготвувачите и сите останати учесници 

да се придржуваат на роковите утврдени со програмата. 

Во текот на 2017 година, Советот на Општина 

Прилеп ќе ги разгледува и сите дополнителни прашања 

што ќе произлезат од тековното работење. 

 Извршувањето на Програмата ќе зависи од 

законските и финансиските услови.  

 Програмата да се проследи до 

Градоначалникот и да се објави во "Службен гласник на 

Општината Прилеп". 

 
Број  35 – 180/3  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

27.01.2017 година                                                              на Советот на Општина Прилеп 
П р и л е п  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 РАБОТА 

ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО 

ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО 

НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2017 ГОДИНА 

 

 

 1. Програмата за работа во областа на располагањето со 

градежно земјиште  сопственост на Република 

Македонија на подрачјето на Општина Прилеп за 2017 

година,  се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
Број08 182/3  ГРАДОНАЧАЛНИК 

27.01.2017 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Марјан Ристески 

 

 

 Врз основа на член 99 од Законот за градежно 

земјиште (Сл.весник на РМ број 15/15,98/15, 

,193/15,226/15,31/16,142/16,190/16,195/16), Советот на 

Општина Прилеп на седница одржана на ден 27.01.2017 

година, донесе: 

 

ПРОГРАМА  

ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО 

СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО 

НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2017 ГОДИНА 

 

ВОВЕД: 

Општ дел  

 Со донесување на законот за градежно 

земјиште (Сл.весник на РМ број, 15/15, 98/15 и 

193/15,226/15,31/16,142/16,190/16,194/16,195/16), 

градежното земјиште е добро од општ интерес за 

Републиката и ужива посебна заштита на начин и под 

услови утврдени со Законот за градежно земјиште и 

уредувањето на градежното земјиште е од јавен 

интерес. 

 Градежното земјиште е  изградено и 

неизградено, планирано со актите предвидени со 

Законот за просторното и урбанистичко планирање. 

Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е 

изграден објект од траен карактер и земјиштето што 

служи за редовна употреба на објектот во границите на 

градежната парцела.  

 Уредено градежно земјиште е земјиште 

опремено со комунална инфраструктура, додека 

неуредено градежно земјиште  е земјиште на кое нема 

изградено комунална инфраструктура.  

 Градежно земјиште е земјште кое е планирано 

со урбанистички план, урбанистичка планска 

документација или проект за инфраструктура. 

 Градежна парцела е дел од градежно земјиште 

чиишто граници се утврдени со урбанистички план, 

урбанистичко планска документација или проект за 

инфраструктура предвидени со Законот за просторно и 

урбанистичко планирање.Градежната парцела може да 

се состои од една или повеќе катастарски парцели или 

делови на катастарски парцели..  

 Сопственоста врз градежното земјиште создава 

права и обврски и служи за доброто на сопственикот и 

на заедницата.  

              Градежното земјиште може да биде во 

сопственост на Република Македонија, во сопственост 

на општините, општините во градот Скопје и градот 

Скопје, во сопственост на јавните претпријатија, 

акционерски друштва и други субјекти основани од 

Владата на Република Македонија и Собранието на 

Република Македонија и во сопственост на домашни и 

странски физички и правни лица, под услови утврдени 

со Закон за градежно земјиште. 

               Градежното земјиште во сопственост на 

Република Македонија може да се отуѓи, да се даде под 

долготраен закуп, под краткотраен закуп, да се 

разменува, да се заносва право на стварна службеност, 

да се даде на трајно користење, да се пренесе правото на 

сопственост и на него да се востановат други стварни 

права, на начин и под услови утврдени со Законот за 

градежно земјиште.  

               Сопственоста на градежното земјиште ја 

опфаќа неговата површина и се она што со него е трајно 

поврзано, а се наоѓа на површината или под неа. 

              Прометот со градежното земјиште е слободен и 

се врши под услови утврдени со Закон за градежно 

земјиште. 

              Сопственоста на градежното земјиште на 

физички и правни лица вклучува и право на градење на 

земјиштето, користење на земјиштето, како и право на 

пренесување на правото на градење на други лица.  

 Сопственоста на градежното земјиште ја 

опфаќа неговата површина и се она што е со него трајно 

поврзано, а се наоѓа над или под површината.  
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 Објект од траен карактер е објект изграден со 

дoкументација(одобрение) и заведен во јавните книги за 

недвижности.  

 Објект од времен карактер е објект поставен со 

одобрение за поставување до реализација на 

урбанистички план или урбанистичка документација. 

Времените објекти не се дел од градежното земјиште и 

врз основа на нив не може да се стекне сопственост на 

градежното земјиште.  

 Инфраструктурен објект е подземна или 

надземна градба за инсталации од комуналната 

инфраструктура.  

   

  

А) Просторен опфат и предмет на Програмата 

Предмет на Програмата е менаџирање со 

градежното земјиште во сопственост на 

Република Македонија што се наоѓа на 

територијата на Општина Прилеп,  дефинирана 

според територијалната организација на 

Република Македонија, за време на календарска 

2017 година. 

За да може да се врши отуѓување, давање под 

закуп, на градежното земјиште потребно е да се 

изработи мапа на државното градежно земјиште 

во општината со сите нумерички податоци за 

истото. 

Важен фактор во оваа постапка е и категоријата 

урбанистички план, односно урбанистичките 

планови врз основа на кои може да се издаде 

одобрение за градење. 

Во Годишната  Програма се предвидува 

предмет на менаџирање со градежното 

земјиште во сопственост на Република 

Македонија да бидат градежните парцели што 

се наоѓаат на териториите на: 

 

1. ДУП за УАЕ 11-дел, донесен со 

одлука бр. 07-449/7 од 23.04.1999г 

2. ДУП за УЕ 11, УБ 11.04 и 11.05, 

донесен со одлука бр. 07-1045/13 од 

27.04.2012г 

3. ДУП за УЕ8, УБ 8.02, плански опфат 

"1" донесен со одлука бр. 07-1244/11 

од 18.06.2014г. 

4. ДУП за УАЕ бр.2, УБ 2/2-дел блок 

"Б" донесен со одлука бр. 07-2014/7 

од 27.08.2008г.  

                      5. ДУП за УАЕ бр.9, У.Б.9/2, кварт 1 и 2 

донесен со одлука бр.07-1100/4 од 01.06.2006 

 

Б) Основи за изработка на Програматa 

 Законски основ 

Законски основ на програмата за управување со 

градежното земјиште се: 

Закон за локалната самоуправа (Сл. Весник на 

РМ 5/2002), 

Закон за градежно земјиште (Сл.весник на РМ 

бр.15/15)  

Законот за изменување и дополнување на 

законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ 

бр.98/15) 

Законот за изменување и дополнување на 

законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ 

бр.193/15) 

Закон за изменување на законот за градежно 

земјиште (Сл.весник бр.226/15) 

Закон за изменување на законот за градежно 

земјиште (Сл.весник бр.31/16) 

Закон за изменување и дополнување на законот 

за градежно земјиште  (Сл.весник бр.142/16) 

Закон за изменување и дополнување на законот 

за градежно земјиште  (Сл.весник бр.190/16) 

Статут на Општина Прилеп Чл. 14 од  (Сл. 

Гласник бр. 6/2003 и 4/2005) 

 

 

 Основни плански документи 

5. ДУП за УАЕ 11-дел, донесен со 

одлука бр. 07-449/7 од 23.04.1999г 

6. ДУП за УЕ 11, УБ 11.04 и 11.05, 

донесен со одлука бр. 07-1045/13 од 

27.04.2012г 

7. ДУП за УЕ8, УБ 8.02, плански опфат 

"1" донесен со одлука бр. 07-1244/11 

од 18.06.2014г. 

8. ДУП за УАЕ бр.2, УБ 2/2-дел блок 

"Б" донесен со одлука бр. 07-2014/7 

од 27.08.2008г.  

9. ДУП за УАЕ бр.9, У.Б.9/2, кварт 1 и 2 

донесен со одлука бр.07-1100/4 од 

01.06.2006 

Други документи потребни за  изработка на 

Програмата се следните стратешки, развојни и 

плански документи донесени на локално ниво: 

o Стратегија за локален економски 

развој на Општина Прилеп за период 

2014-2020 год.  

o Стратешки план на економски совет 

на Општина Прилеп за периодот 

2013-2017 год. 

o Генерален урбанистички план на 

Град Прилеп за плански период од 

2011 до 2021год. 

 

 

В) Лица вклучени во изработка на Програмата 

 Ицко Чупаркоски, дипломиран инжењер 

архитект, Раководител на одделение за 

урбанизам и заштита на животната средина 

(овластен потписник на Одделение за 

управување, располагање, администрирање 

евиденција на недвижниот имот во сопственост 

на општината) 
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 Маја Јаковљевиќ , самостоен референт во 

Одделение за управување со градежно земјиште 

 Методија Зајкоски, раководител на одделение 

за урбанизам и заштита на животната средина 

 

 

Г) Цели на Програмата 

 

 Општи цели на 

Програмата 

Овозможување на услови за социо-економски 

развој на општината, преку обезбедување 

просторни услови за развој. 

 

 Конкретни цели на 

Програмата по 

населени места, 

урбани блокови и 

локалитети 

Заинтерсираните граѓани за изградба на 

сопствени простори за обавување на дејност 

можат да ја реализираат својата потреба, а со 

тоа да придонесат за развојот на Општина 

Прилеп на начин што ќе обезбедат вработување 

на невработени лица а со тоа и обезбедување на 

подобри услови за живеење од една страна и 

давање на можност за користење на 

расположивите ресурси. 

 

 

1. Динамика на реализација на Програмата 

Програмата за 2017г. се планира да се 

реализира во два дела.  Првиот дел би го 

опфатил првата половина од 2017г. во кој 

период  би се ставиле за отуѓување по пат на 

јавно наддавање сите парцели кои што се 

опфатени во оваа програма. Вториот дел би го 

опфатил периодот после донесувањето на 

новите планови кои што се очекува да се 

усвојат за неколку месеции со кои би се 

дополнила програмата  а би ги опфатил 

парцелите кои што ќе се формираат со нив. 

 

 Пропишување на условите за надавање 

Се пропишуваат условите за јавно наддавање 

согласно Законот за градежно земјиште 

односно  се определуваат следните параметри:  

- банкарска гаранција за 

сериозност на понудата 

- определување на интернет 

страницата на која ќе се врши 

надавањето 

- одредување на условите за 

учество  

- пропишување на други 

обврски 

- се наведуваат останати 

релевантни информации во 

врска со јавното надавање 

 

 Лица надлежни за реализацијата на 

Програмата 

Ицко Чупаркоски – дипломиран инжињер 

архитект 

Давор Глигоровски - дипломиран правник 

Бошко Талески – дипломиран економист 

Методија Зајкоски – дипломиран инжињер 

архитект 

 

 

 

 

2. Проценка на финансиските приливи по основ на 

реализација на Програмата 
Се очекува прилив на средства : 

 од продажба на парцели за индивидуално 

домување – 600.000,00 ден 

 од продажба на парцели за индустрија – 

5.500.000 ден 

 од продажба на парцели за колективно  

домување – 5.000.000 ден 

 од продажба на парцели за образование  – 

500.000 ден 

 од продажба на парцели за трговија и 

угостителство  – 1.200.000 ден 

 

 

3. Проценка на финансиските средства потребни за 

реализација на Програмата 

Финансиските средства потребни за реализација на 

програматa се состојат од проценети средства 

потребни за огласување на градежните локации што 

ќе бидат предмет на отуѓување, односно давање под 

закуп на градежното земјиште без нивно 

рекламирање кои што изнесуваат 250.000,00ден. 

 

4. Преодни и завршни одредби 

- Програмата ја усвојува Советот на општината. 

- Програмата може да се изменува и дополнува на 

начин и постапка иста по која и се донесува. 

- За спроведувањето на оваа Програма надлежен е 

Градоначалникот на општина Прилеп. 

- Програмата влегува во сила со денот на 

објавувањето во Службениот гласник на 

општината. 
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ДУП за УАЕ 11-дел, донесен со одлука бр. 07-449/7 од 23.04.1999г 

257 373 А1 

домување во 

семејни куќи 986/4 99,00 297,00 27% 

0,8

0 / П+2 61,00 

22.753,0

0 

258 390 А1 

домување во 

семејни куќи 986/5 99,00 297,00 25% 

0,7

6 / П+2 61,00 

23.790,0

0 

259 409 А1 

домување во 

семејни куќи 986/6 99,00 297,00 24% 

0,7

3 / П+2 61,00 

24.949,0

0 

ДУП за УЕ 11, УБ 11.04 и 11.05, донесен со одлука бр. 07-1045/13 од 27.04.2012г 

75 443,00 A1 

домување во 

семејни куќи / 160,00 640,00 36% 

1,4

5 10,20 / 61 

27.023,0

0 

86 371,00 A1 

домување во 

семејни куќи / 153,00 612,00 41% 

1,6

5 10,20 / 61 

22.631,0

0 

96 335,00 A1 

домување во 

семејни куќи / 112,00 448,00 33% 

1,3

4 10,20 / 61 

20.435,0

0 

97 217,00 A1 

домување во 

семејни куќи / 106,00 424,00 49% 

1,9

5 10,20 / 61 

13.237,0

0 

98 336,00 A1 

домување во 

семејни куќи / 111,00 444,00 33% 

1,3

2 10,20 / 61 

20.496,0

0 

99 299,00 A1 

домување во 

семејни куќи / 127,00 508,00 42% 

1,7

0 10,20 / 61 

18.239,0

0 

100 402,00 A1 

домување во 

семејни куќи / 123,00 492,00 31% 

1,2

2 10,20 / 61 

24.522,0

0 

101 398,00 A1 

домување во 

семејни куќи / 121,00 484,00 30% 

1,2

2 10,20 / 61 

24.278,0

0 

102 402,00 A1 

домување во 

семејни куќи / 123,00 492,00 31% 

1,2

2 10,20 / 61 

24.522,0

0 

103 378,00 A1 

домување во 

семејни куќи / 121,00 484,00 32% 

1,2

8 10,20 / 61 

23.058,0

0 

105 377,00 A1 

домување во 

семејни куќи / 110,00 440,00 29% 

1,1

6 10,20 / 61 

22.997,0

0 

106 404,00 A1 

домување во 

семејни куќи / 113,00 452,00 28% 

1,1

2 10,20 / 61 

24.644,0

0 

ДУП ЗА УЕ 8,  УБ 8.02, плански опфат “1”,, донесен со одлука бр. 07-1244/11 од 18.06.2014г. 

2 1599,00 Г3 

сервиси и мало 

стопанство / 683,00 2046,00 49% 

1,4

5 10,00 П+2 61 

97.539,0

0 

12 1050,00 Г4 стоваришта / 597,00 1791,00 49% 

1,2

2 10,00 П+2 61 

64.050,0

0 

13 1040,00 Г4 стоваришта / 478,00 1434,00 49% 

1,2

8 10,00 П+2 61 

63.440,0

0 

14 1040,00 Г4 стоваришта / 524,00 1572,00 49% 

2,1

0 10,00 П+2 61 

63.440,0

0 

15 990,00 Г3 

сервиси и мало 

стопанство / 486,00 1458,00 49% 

1,1

6 10,00 П+2 61 

60.390,0

0 

ДУП за УАЕ бр.2, УБ 2/2-дел блок "Б" донесен со одлука бр. 07-2014/7 од 27.08.2008г. 

1 2060,00 В1 Образование / 820,00 1724,00 20% 1,5 / / 61 

125.660,

00 

ДУП за УАЕ бр.9, У.Б.9/2, кварт 1 и 2 донесен со одлука бр.07-1100/4 од 01.06.2006 

4.2

8 
190 

Б1 

 Мали 

комерцијални 

деловни единици 

(Трговија и / 106 106 55% 

0,5

6 4,0 П 1800 342.000 
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Број  35 – 180/4  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

27.01.2017 година                                                              на Советот на Општина Прилеп 
П р и л е п  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 ИЗРАБОТКА НА  УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА 

ТЕРИТОРИЈАТА  НА  ОПШТИНА ПРИЛЕП  ЗА 2017 ГОДИНА 

 

 

  1. Програмата за изработка на  урбанистички планови на територијата  на  Општина Прилеп  за 2017 година,  

се објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 

 
Број08 182/4  ГРАДОНАЧАЛНИК 

27.01.2017 година  на Општина Прилеп 

П р и л е п  Марјан Ристески 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 20, од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен  весник на РМ бр. 199/14, 

44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), чл.22, ст.1, т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/02) и 

чл.26 од Статутот на општина Прилеп (Сл. гласник на општина Прилеп бр. 4/05 и 10/08), Советот на општина Прилеп на 

седницата одржана на ден 27.01.2017 год, донесе: 

 

П Р О Г Р А М А 

за изработка на  урбанистички планови на територијата  на  Општина Прилеп  за 2017г 

 

угостителство)  

4.2

9 
106 

Б1 Мали 

комерцијални 

деловни единици 

(Трговија и 

угостителство)  / 106 106 100% 1,0 4,0 П 1800 190.800 

4.3

0 
106 

Б1 Мали 

комерцијални 

деловни единици 

(Трговија и 

угостителство)  / 106 106 100% 1,0 4,0 П 1800 190.800 

4.3

1 
106 

Б1 Мали 

комерцијални 

деловни единици 

(Трговија и 

угостителство)  / 106 106 100% 1,0 4,0 П 1800 190.800 

4.3

2 
207 

Б1 Мали 

комерцијални 

деловни единици 

(Трговија и 

угостителство)  / 106 106 

51,2

% 

0,5

1 4,0 П 1800 372.600 
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 1.Вовед 

 Годишната програма за изработка на урбанистичките планови на општина Прилеп за 2017 година претставува 

основа за изработка и донесување на Детални урбанистички планови и Урбанистички планови за населените места во 

Општината , основа за уредување и опремување на градежното земјиште и е сегмент од потребната документација за 

добовање на согласност за изработените планови од Министерство за транспорт и врски.  

  

           2.Планирани активности 

А. Урбанистичко планирање 

Б. Детални урбанистички планови по ГУП 

 

I. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 

 

1 Детален урбанистички план за Урбанa единица (четврт) 1  

 Урбан блок 1.1  

 Урбан блок 1.2   

 Урбан блок 1.3  

 Урбан блок 1.4  

 Урбан блок 1.5  

 Урбан блок 1.6  

 Урбан блок 1.7  

2 Детален урбанистички план за Урбанa единица (четврт) 2  

 Урбан блок 2.1  

 Урбан Блок 2.2   

 Урбан Блок 2.3  

 Урбан Блок 2.4  

 Урбан Блок 2.5  

 Урбан Блок 2.6  

 Урбан Блок 2.7  

 Урбан Блок 2.8  

 Урбан Блок 2.9  

 Урбан Блок 2.10  

 Урбан Блок 2.11  

 Урбан Блок 2.12  

 Урбан Блок 2.13  

 Урбан Блок 2.14  

 Урбан Блок 2.15  

 Урбан Блок 2.16  

 Урбан Блок 2.17  

 Урбан Блок 2.18  

 Урбан Блок 2.19  

 Урбан Блок 2.20  

 Урбан Блок 2.21  

3 Детален урбанистички план за Урбанa единица (четврт) 3  

 Урбан блок 3.1  

 Урбан Блок 3.2   

 Урбан Блок 3.3  

 Урбан Блок 3.4  

 Урбан Блок 3.5  

 Урбан Блок 3.6  

 Урбан Блок 3.7  

 Урбан Блок 3.8  

 Урбан Блок 3.9  

 Урбан Блок 3.10  

 Урбан Блок 3.11  

 Урбан Блок 3.12  

 Урбан Блок 3.13  

4 Детален урбанистички план за Урбанa единица (четврт) 4  

 Урбан блок 4.1  

 Урбан Блок 4.2   

 Урбан Блок 4.3  
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5 Детален урбанистички план за Урбанa единица (четврт) 5  

 Урбан блок 5.1  

 Урбан Блок 5.2   

 Урбан Блок 5.3   

 Урбан Блок 5.4  

 Урбан Блок 5.5  

 Урбан Блок 5.6  

6 Детален урбанистички план за Урбанa единица (четврт) 6  

 Урбан блок 6.1  

 Урбан Блок 6.2   

 Урбан Блок 6.3  

 Урбан Блок 6.4  

 Урбан Блок 6.5  

 Урбан Блок 6.6  

7 Детален урбанистички план за Урбанa единица (четврт) 7  

 Урбан блок 7.1  

 Урбан Блок 7.2   

 Урбан Блок 7.3  

 Урбан Блок 7.4  

 Урбан Блок 7.5  

 Урбан Блок 7.6  

 Урбан Блок 7.7  

8 Детален урбанистички план за Урбанa единица (четврт) 8  

 Урбан блок 8.1  

 Урбан Блок 8.2   

 Урбан Блок 8.3  

 Урбан Блок 8.4  

 Урбан Блок 8.5  

 Урбан Блок 8.6  

 Урбан Блок 8.7  

 Урбан Блок 8.8   

 Урбан Блок 8.9  

9 Детален урбанистички план за Урбанa единица (четврт) 9  

 Урбан блок 9.1  

 Урбан Блок 9.2   

 Урбан Блок 9.3  

 Урбан Блок 9.4  

 Урбан Блок 9.5  

 Урбан Блок 9.6  

 Урбан Блок 9.7  

 Урбан Блок 9.8  

 Урбан Блок 9.9  

 Урбан Блок 9.10  

 Урбан Блок 9.11  

 Урбан Блок 9.12  

 Урбан Блок 9.13  

 Урбан Блок 9.14  

 Урбан Блок 9.15  

1

0 

Детален урбанистички план за Урбанa единица (четврт) 10  

 Урбан блок 10.1  

 Урбан Блок 10.2   

 Урбан Блок 10.3  

 Урбан Блок 10.4  

 Урбан Блок 10.5  

 Урбан Блок 10.6  

 Урбан Блок 10.7  

 Урбан Блок 10.8  

 Урбан Блок 10.9  

 Урбан Блок 10.10  
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 Урбан Блок 10.11  

 Урбан Блок 10.12  

1

1 

Детален урбанистички план за Урбанa единица (четврт) 11  

 Урбан блок 11.1  

 Урбан Блок 11.2   

 Урбан Блок 11.3  

 Урбан Блок 11.4  

 Урбан Блок 11.5  

1

2 

Детален урбанистички план за Урбанa единица (четврт) 12  

 Урбан блок 12.1  

 Урбан Блок 12.2   

 Урбан Блок 12.3  

 Урбан Блок 12.4  

 Урбан Блок 12.5  

 Урбан Блок 12.6  

 Урбан Блок 12.7  

 Урбан Блок 12.8  

 Урбан Блок 12.9  

 Урбан Блок 12.10  

 

II УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛО 

 

1 Галичани 

2 Плетвар 

3 Селце 

4 Големо Коњари 

5 Канатларци 

6 Мажучиште 

7 Ореовец 

8 Беровци 

 

При изработка на УП за Четврт или ДУП, за 

граница на плански опфат да се земе границата на еден 

или повеќе блокови за детално планирање дефинирани 

во генералниот урбанистички план.  

При измена и дополнување на ДУП се 

дозволува одредување на плански опфат чии граници се 

осовини на речни корита и улици од примарната или 

секундарната улична мрежа, кои се веќе дефинирани со 

постојна планска документација. 

 

В. Локална урбанистичка планска 

документација 

 

1. Локална урбанистичка планска 

документација на стопански комплекс за преработка на 

украсен камен во месност Разлеишта, КО Варош на 

КП4138 и КП4139, Општина Прилеп. 

2. Локална урбанистичка планска 

документација за КП2025, КП172/1, КП172/2 и 164-дел, 

КО Ново Лагово, Општина Прилеп. 

3. Локална урбанистичка планска 

документација за плански опфат „Б“ за оформување на 

ГП1 за изградба на стопански комплекс во МВ 

„ДУЈГАС„ на КП207, КП208, КП209, КП211, КП212 и 

КП3911, КО Ново Лагово, Општина Прилеп. 

4. Локална урбанистичка планска 

документација за плански опфат „Б“ за оформување на 

ГП1 за изградба на стопански комплекс во МВ 

„ДУЈГАС„ на КП227, КП228 и КП3911-дел, КО Ново 

Лагово, Општина Прилеп. 

 

Г. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

1. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА за 

линиска градба од втора категорија од областа на 

електрично снабдување ,,20КВ приклучен вод со траса 

од постоечки далекувод од рудникот Сивец до 

новопланирана ТС 20/10/0,4 КВ,, во КО Присад, 

Општина Прилеп. 

 

 

 

3.Финансирање  

За финансирање по урбанистичките планови 

од програмата ќе се обезбедат средства од Буџетот на 

Општина Прилеп за 2017г и од страна на 

заинтересирани правни и физички лица чиишто 

програмски барања и подрачја на интерес се 

прифатливи за општината. 

 

 

 

4.Завршни одредби 

Во текот на годината во зависност од 

потребите , програмата може да претрпи измени и 

дополнувања. 
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Врз основа на годишната програма за 

изработка на  урбанистичките планови, Општината како 

нарачател на планот склучува договор за изработка на 

планови согласно Законот, со правни лица кои имаат 

овластување и лиценци за изработка на урбанистичките 

планови. 

 

 

 

 

   Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина 

Прилеп,, 

 
Број  35 – 180/5  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

27.01.2017 година                                                              на Советот на Општина Прилеп 
П р и л е п  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 РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН НА 

ГУП ЗА ГРАД ПРИЛЕП, ЗА ЧЕТВРТ 5,  БЛОК 5.6, 

КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 

 

  1. Одлуката за донесување на Регулациски план на 

ГУП за град Прилеп, за четврт 5,  блок 5.6, КО Прилеп, 

Општина Прилеп,  се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
Број08 182/5  ГРАДОНАЧАЛНИК 

27.01.2017 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Марјан Ристески 

 

 

 

Врз основа на член 40, став 8 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање, планирање 

(Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15,193/15 и 31/16),, 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 27.01.2017 година, донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

за донесување на Регулациски план на ГУП за град 

Прилеп, за четврт 5,  блок 5.6, КО Прилеп, Општина 

Прилеп (во понатамошниот текст: планот) 

      

чл.1 

               Се донесува Регулациски план на ГУП за град 

Прилеп, за четврт 5,  блок 5.6, КО Прилеп, Општина 

Прилеп, како што е означено во графичките прилози 

кои се составен дел на оваа Одлука, ( во натамошниот 

текст: Планот). 

  Планскиот опфат е простор дефиниран како БЛОК 5.6,  

дел од ЧЕТВРТ 5 и истиот е дефиниран со  ГУП за град 

Прилеп и со следната испрекршена гранична линија, 

која ги поклопува осовините на  планираните 

сообраќајници  (,,Трајко Николоски.. и ..Бистра 

планина..), односно ја поклопува осовината на 

железничката пруга Скопје-Прилеп-Битола и на крај се 

поклопува со самата граница на градежниот реон на 

град Прилеп дефиниран со ГУП и тоа:  

 од југоисточната, источната и североисточната 

страна, границата на планскиот опфат почнува 

од точката 01, поставена во пресекот на 

осовината на железничката пруга Скопје - 

Прилеп - Битола со  осовината на собирната 

улица ..С6..-..Трајко Николоски.. и оди на 

северозапад-север по осовината на истата 

улица, се до точка 02, до пресекот со 

сервисната уица ..Ср9..-..Бистра планина..; 

 од северната страна, границата на планскиот 

опфат почнува од прекршната точка 02 оди на 

југозапад-запад по осовината на сервисната 

улица ..Ср9..-..Бистра планина.. се до точка 03, 

до границата на градежниот реон по ГУП, каде 

свртува према југозапад до точка 04; 

 од западната страна, границата на планскиот 

опфат почнува од точка 04 оди на југ-југоисток 

по границата на градежниот реон по ГУП се до 

точка 05, која е поставена на пресекот со 

осовината на  железничката пруга Скопје - 

Прилеп - Битола,  каде свртува на североисток и 

 од јужната страна, границата на планскиот 

опфат почнува од точка 05 оди по осовината на 

железничката пруга Скопје - Прилеп - Битола, 

се до точка 01, каде границата на планскиот 

опфат се затвора. 

 Вака оформениот плански опфат има вкупна 

површина од 33,21112ха  и  се 

наоѓа на  надморска висина од 647,97м до 637,14м, 

благо опаѓајќи од југоисток према 

северозапад. 

 

Чл.2 

 

Планот од член 1 на оваа Одлука ги содржи следните 

прилози: 
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5.1. инвентаризација на постоен градежен фонд и градежното земјиште, неговата наменската употреба за изградба 

и градежното земјиште за општа употреба 

5.2. инвентаризација на постојна комунална инфраструктура 

 сообраќај 

 водовод 

 канализација 

 електрика 

 птт 

17.            
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 пшто 

 географски и геодетски податоци за планскиот опфат   

2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИОТ КОНЦЕПТ ЗА ПРОСТОРНИОТ РАЗВОЈ И 

ХАРМОНИЗАЦИЈАТА НА ПРОСТОРОТ ВО РАМКИТЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ СО  ОСВРТ НА 

ПЛАНИРАНИТЕ УРБАНИСТИЧКИ РЕШЕНИЈА И ОДРЕДБИ 

 урбан модел – карактеристики и основни принципи на просторната организација на блокот 

3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА НАМЕНСКАТА УПОТРЕБА НА ГРАДЕЖНОТО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА И НАМЕНСКАТА УПОТРЕБА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ОПШТА 

УПОТРЕБА 

 поделба на површините во БЛОК 5.6 

 намена на земјиштето 

 систем на групи на класи на намени 

 класи на намени   

 регулација и парцелација   

4. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА  ЗА СООБРАЌАЈНА  И  КОМУНАЛНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 примарна и секундарна  сообраќајна  мрежа 

 стациониран сообраќај - паркирање  или гаражирање 

 нивелациско решение 

 хидротехничка инфраструктура 

 електротехничка инфраструктура 

5. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 

 мерки за заштита на животната средина 

 мерки за заштита на природата 

 мерки за заштита на културното наследство 

 мерки за заштита од пожар и други 

 природни и технички непогоди 

 мерки за заштита  и спасување 

 

6. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ  И  КОРИСТЕЊЕ НА  ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ ВО ПЛАНСКИОТ 

ОПФАТ 

6.1.  ОПШТИ   УСЛОВИ 

Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите кои важат за целиот планскиот 

опфат и служат за  спроведување на регулацискиот  план  за БЛОК 5.6 

 

6.2. ПОСЕБНИ  УСЛОВИ 

Посебни услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите за сите плански опфати за 

детално планирање чии што граници се утврдени со овојрегулацискиот  план  за БЛОК 5.6 

 

                        Б. НУМЕРИЧКИ И БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ  НА РЕГУЛАЦИСКИОТ ПЛАН   

    

                         В. ГРАФИЧКИ  ПРИЛОЗИ 

                         1.  РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН  И  ПЛАН НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ   м =1: 1000  

                                                                                                       

                         2.  СООБРАЌАЕН ПЛАН, НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН И ПЛАН НА ЗЕЛЕНИЛО  м =1: 1000 

                         3.  ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН                                                                              м =1: 1000  

-  хидротехнички инаталации (водовод,  фекална  и атмосферска канализација) 

- електрорехнички инсталации (електрика и птт) 

    

                         4.  СИНТЕЗЕН ПРИКАЗ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА                                       м =1: 1000 
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27. Графичките прилози, текстуалниот дел и параметрите за уредување на просторот се составен дел на планот, 

направени според Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 199/14, 44/15, 

193/15 и 31/16), Правилникот за поблиската содржина, форма и начин на обработка на генерален урбанистички план, 

детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план вон населено место и регулациски план 

на генерален урбанистички план, формата, содржината и начинот на обработка на урбанистичко-плански 

документации и архитектонско-урбанистичкиот проект и содржината, формата и начинот на обработка на проектот 

за инфраструктура ("Службен весник на РМ" бр.142/15) и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 

планирање ("Службен весник на РМ" бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15 и 35/16). 

 

Чл.3 

 

Одлуката за донесување на регулацискиот план, задолжително се прикачува во електронска форма во информацискиот 

систем е-урбанизам, од страна на Советот на Општина Прилеп, како донесувач на Регулацискиот план. 

 

Чл.4 

 

Советот на Општина Прилеп е должен примерок од донесениот регулациски план во електронска форма да го објави на 

веб страната на општината. 

 

Чл.5 

 

Планот ќе го спроведува надлежниот орган на општина Прилеп. 

 

 

Чл.6 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ''Службен гласник на Општина Прилеп, а 

ќе започне да се применува по прикачување на истата во информацискиот систем е-урбанизам, од страна на 

Советот на Општина Прилеп и по извршеното дигитално преклопување на урбанистичкиот план од страна на 

Агенцијата за катастар на недвижности. 

 

 

 

           Број  35 – 180/6                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 

          27.01.2017 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 ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО ЈКП ПАЗАРИ, ЗА 2017 

ГОДИНА, БР. 03-329/1 ОД 31.12.2016 ГОДИНА 

 

 

  1. Одлуката за давање согласност на 

Годишниот план за вработување во ЈКП Пазари, за 2017 

година, бр. 03-329/1 од 31.12.2016 година,  се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број08 182/6  ГРАДОНАЧАЛНИК 

27.01.2017 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 

РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 алинеа 3 и став 2 од 

Законот за вработени во јавниот сектор ("Службен 

весник на РМ" бр.27/14, 199/14, 27/16) и член 26 став 1 

точка 46 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 ден 27.01.2017 година, донесе: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Годишниот план за вработување во 

ЈКП Пазари-Прилеп, за 2017 година, бр. 03-329/1 од 

31.12.2016 година 

 

 

член 1 

               Се дава согласност на Годишниот план за 

вработување во ЈКП Пазари, за 2017 година, бр. 03-329/1 

од 31.12.2016 година. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до Градоначалникот, 

ЈКП  Пазари –Прилеп и архивата на Општина Прилеп. 
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член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

                                                            

  
Број  35 – 180/7  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

27.01.2017 година                                                              на Советот на Општина Прилеп 
П р и л е п  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 СО КОЈА СЕ 

ЗАДОЛЖУВА ЈКП ,,ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА’’-ПРИЛЕП ДА ГИ РЕАЛИЗИРА 

АКТИВНОСТИТЕ ЗА  САНАЦИЈА НА СТАРИТЕ 

ГРАДСКИ ИЗВОРИ 

 

 

 1 Одлуката со која се задолжува ЈКП ,,Водовод и 

канализација’’-Прилеп да ги реализира активностите за  

санација на старите градски извори,  се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број08 182/7  ГРАДОНАЧАЛНИК 

27.01.2017 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Марјан Ристески 

 

 

Врз основ на член 36 став 1 точка 15 в.в. член 

22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ” бр.5/2002) а во врска со член 

2 од Договорот  за реализација на итна акција „Санација 

на градски извори Прилеп“ – општина Прилеп бр. 03-

2691/1 од 22.12.2016 год. потпишан помеѓу 

Милуконтакт Македонија и Општина Прилеп во 

рамките на проектот на УСАИД за Општински 

стратегии за климатски промени и врз основа на 

Предмер пресметката за реализација на проектот за 

Санација на градските извори на Прилеп, Советот на 

Општина Прилеп на седницата одржана на ден 

27.01.2017 година,  ја донесе следната: 

 

ОДЛУКА 

со која се задолжува ЈКП,,Водовод и канализација’’-

Прилеп да ги реализира активностите за санација на 

старите градски извори 

 

Член 1 

Се задолжува ЈКП Водовод и канализација 

Прилеп да ги реализира активностите наведени во точка 

3 од Предмер-пресметката за санација на старите 

градски извори – Монтажни работи во водомерна шахта 

во износ од 90.490,00 ден. за една шахта или вкупно за 

сите четири извори кои се предмет на проектот во 

вкупен износ од 361.960,00 ден. кој е и во согласност со 

Член 2 од Договорот  за реализација на итна акција 

„Санација на градски извори Прилеп“ – општина 

Прилеп бр. 03-2691/1 од 22.12.2016 год. потпишан 

помеѓу Милуконтакт Македонија и Општина Прилеп во 

рамките на проектот на УСАИД за Општински 

стратегии за климатски промени. 

 

Член 2 

За извршените работи ЈКП Водовод и 

канализација Прилеп потребно е да обезбеди комплетна 

финансиска документација. 

 

 

Член 3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од 

објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп.  

                                                             

 
Број  35 – 180/8  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

27.01.2017 година                                                              на Советот на Општина Прилеп 
П р и л е п  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 2017 ГОДИНА, 

СО ФИНАНСИСКИ ПЛАН, БР.01-288 ОД 31.12.2016 

ГОДИНА 

 

 

  1 Одлуката за усвојување на Програма за 

реализација на дејноста на ЈОУ Градска библиотека 

,,Борка Талески’’-Прилеп, за 2017 година, со 

финансиски план, бр.01-288 од 31.12.2016 година,  се 

објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број08 182/8  ГРАДОНАЧАЛНИК 

27.01.2017 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 14 од 

Законот за библиотеките („Службен весник на 

Република Македонија“, бр. 66/04, 89/08, 116/10,  

51/2011, 88/15,  152/15 и 39/16), Советот на Општина 

Прилеп на седницата, одржана на 27.01.2017 година,  

донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 

за усвојување на Програма за реализација на дејноста 

на  ЈОУ Градска библиотека ,,Борка Талески’’ - Прилеп, 

за 2017 година, со финансиски план, бр.01-288 од 

31.12.2016 
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   член 1 

          Се усвојува Програмата за реализација на 

дејноста на ЈОУ Градска библиотека ,,Борка Талески’’-

Прилеп, за 2017 година, со финансиски план, бр.01-288 

од 31.12.2016. 

 

                член 2 

Одлуката да се достави до ЈОУ 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’’. 

 

 
Број  35 – 180/9  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

27.01.2017 година                                                              на Советот на Општина Прилеп 
П р и л е п  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 ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2017 

ГОДИНА, НА  ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА ,,КИРО 

КРСТЕСКИ-ПЛАТНИК’’-ПРИЛЕП, БР. 05-955/1 ОД 

14.11.2016 ГОДИНА 

 

 

  1 Одлуката за усвојување на Финансиски 

план за 2017 година, на  ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро 

Крстески-Платник’’-Прилеп, бр. 05-955/1 од 14.11.2016 

година,  се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 

 
Број08 182/9  ГРАДОНАЧАЛНИК 

27.01.2017 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Марјан Ристески 

 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот 

за локалната самоуправа ("Службен весник на Република 

Македонија" бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 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 

27.01.2017 година,  донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за усвојување на Финансиски план за 2017 година, на   

ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро Крстески-Платник’’-Прилеп, 

 бр. 05-955/1 од 14.11.2016 година 

 

 

член 1 

          Се усвојува Финансискиот план за 2017 година, 

на  ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро Крстески-Платник’’-

Прилеп, бр. 05-955/1 од 14.11.2016 година. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈОУ Дом за стари 

лица ,,Киро Крстески-Платник’’-Прилеп, 

Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 

 
Број  35 – 180/10  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

27.01.2017 година                                                              на Советот на Општина Прилеп 
П р и л е п  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 ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2017 

ГОДИНА, НА  ЈОУДГ ,,НАША ИДНИНА’’-

ПРИЛЕП, БР. 02-118/3 ОД 29.09.2016 ГОДИНА 

 

  1 Одлуката за усвојување на Финансиски 

план за 2017 година, на  ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-

Прилеп, бр. 02-118/3 од 29.09.2016 година,  се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број08 182/10  ГРАДОНАЧАЛНИК 

27.01.2017 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Марјан Ристески 

 

 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот 

за локалната самоуправа ("Службен весник на Република 

Македонија" бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 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 

27.01.2017 година,  донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за усвојување на Финансиски план за 2017 година, на  

 ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп, бр. 02-118/3 од 29.09.2016 

година 
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член 1 

          Се усвојува Финансискиот план за 2017 година, 

на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп, бр. 02-118/3 од 

29.09.2016 година. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈОУДГ,,Наша 

иднина’’-Прилеп, Градоначалникот и архивата на 

Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 

 
Број  35 – 180/11  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

27.01.2017 година                                                              на Советот на Општина Прилеп 
П р и л е п  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 ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА 

ООУ “КОЧО РАЦИН” - ПРИЛЕП ЗА 2017 ГОДИНА 

 

  1 Одлуката за усвојување на Финансискиот 

план на ООУ “Кочо Рацин” - Прилеп за 2017 година,  се 

објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број08 182/11  ГРАДОНАЧАЛНИК 

27.01.2017 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Марјан Ристески 

 

 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот 

за локалната самоуправа ("Службен весник на Република 

Македонија" бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а во 

врска со член 126 точка 1 алинеа 5 од Законот за 

основното образовани (’’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, 

30/2016 и 127/16) Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за усвојување на Финансискиот план на  

ООУ “Кочо Рацин” – Прилеп за 2017 година 

 

 

член 1 

          Се усвојува Финансискиот план на ООУ “Кочо 

Рацин” - Прилеп за 2017 година. 

 

                                член 2 

Одлуката да се достави до ООУ “Кочо Рацин”-

Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина 

Прилеп. 

 

       член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 

 
Број  35 – 180/12  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

27.01.2017 година                                                              на Советот на Општина Прилеп 
П р и л е п  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 ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА 

ООУ “РАМПО ЛЕВКАТА” - ПРИЛЕП ЗА 2017 

ГОДИНА 

 

  1 Одлука за усвојување на Финансискиот 

план на ООУ “Рампо Левката” - Прилеп за 2017 година,  

се објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број08 182/12  ГРАДОНАЧАЛНИК 

27.01.2017 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Марјан Ристески 

 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот 

за локалната самоуправа ("Службен весник на Република 

Македонија" бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а во 

врска со член 126 точка 1 алинеа 5 од Законот за 

основното образовани (’’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, 

30/2016 и 127/16) Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за усвојување на Финансискиот план на  

ООУ “Рампо Левката” - Прилеп за 2017 година 
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член 1 

          Се усвојува Финансискиот план на ООУ “Рампо 

Левката”-Прилеп за 2017 година. 

 

                                 член 2 

Одлуката да се достави до ООУ “Рампо 

Левката” - Прилеп, Градоначалникот и архивата на 

Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 

 
Број  35 – 180/13  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

27.01.2017 година                                                              на Советот на Општина Прилеп 
П р и л е п  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 ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА 

ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОСКИ-ЈАНЕ”- ПРИЛЕП ЗА 

2017 ГОДИНА 

 

  1 Одлуката за усвојување на Финансискиот 

план на ООУ “Кире Гаврилоски”- Прилеп за 2017 

година,  се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
Број08 182/13  ГРАДОНАЧАЛНИК 

27.01.2017 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Марјан Ристески 

 

 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот 

за локалната самоуправа ("Службен весник на Република 

Македонија" бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а во 

врска со член 126 точка 1 алинеа 5 од Законот за 

основното образовани (’’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, 

30/2016 и 127/16) Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за усвојување на Финансискиот план на  

ООУ “Кире Гаврилоски-Јане” Прилеп за 2017 година 

 

 

 

член 1 

          Се усвојува Финансискиот план на ООУ “Кире 

Гаврилоски-Јане”-Прилеп за 2017 година. 

 

                               член 2 

Одлуката да се достави до ООУ “Кире 

Гаврилоски-Јане”-Прилеп, Градоначалникот и архивата 

на Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 
Број  35 – 180/14  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

27.01.2017 година                                                              на Советот на Општина Прилеп 
П р и л е п  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 ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА 

ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” - ПРИЛЕП ЗА 2017 

ГОДИНА 

 

  1 Одлуката за усвојување на Финансискиот 

план на ООУ “Гоце Делчев” - Прилеп за 2017 година,  

се објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број08 182/14  ГРАДОНАЧАЛНИК 

27.01.2017 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Марјан Ристески 

 

 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот 

за локалната самоуправа ("Службен весник на Република 

Македонија" бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а во 

врска со член 126 точка 1 алинеа 5 од Законот за 

основното образовани (’’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, 

30/2016 и 127/16) Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за усвојување на Финансискиот план на  

ООУ “Гоце Делчев” - Прилеп за 2017 година 
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член 1 

          Се усвојува Финансискиот план на ООУ “Гоце 

Делчев” - Прилеп за 2017 година. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до ООУ “Гоце Делчев” - 

Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина 

Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 

 
Број  35 – 180/15  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

27.01.2017 година                                                              на Советот на Општина Прилеп 
П р и л е п  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 ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА 

ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОСКИ”- ПРИЛЕП ЗА 2017 

ГОДИНА 

 

 

  1. Одлуката за усвојување на Финансискиот 

план на ООУ “Добре Јованоски”- Прилеп за 2017 

година,  се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 

 
Број08 182/15  ГРАДОНАЧАЛНИК 

27.01.2017 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Марјан Ристески 

 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот 

за локалната самоуправа ("Службен весник на Република 

Македонија" бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а во 

врска со член 126 точка 1 алинеа 5 од Законот за 

основното образовани (’’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, 

30/2016 и 127/16) Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за усвојување на Финансискиот план на  

ООУ “Добре Јованоски”- Прилеп за 2017 година 

 

 

                                           член 1 

          Се усвојува Финансискиот план на ООУ “Добре 

Јованоски”- Прилеп за 2017 година. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до ООУ “Добре 

Јованоски”- Прилеп, Градоначалникот и архивата на 

Општина Прилеп. 

 

                                             член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 
Број  35 – 180/16  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

27.01.2017 година                                                              на Советот на Општина Прилеп 
П р и л е п  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 ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА 

ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”- ПРИЛЕП ЗА 2017 

ГОДИНА 

 

 

  1. Одлуката за усвојување на Финансиски 

план на ООУ “Климент Охридски”- Прилеп за 2017 

година,  се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 

 
Број08 182/16  ГРАДОНАЧАЛНИК 

27.01.2017 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Марјан Ристески 

 

 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот 

за локалната самоуправа ("Службен весник на Република 

Македонија" бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а во 

врска со член 126 точка 1 алинеа 5 од Законот за 

основното образовани (’’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, 

30/2016 и 127/16) Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за усвојување на Финансискиот план на  

ООУ “Климент Охридски”- Прилеп за 2017 година 
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член 1 

          Се усвојува Финансискиот план на ООУ 

“Климент Охридски”- Прилеп за 2017 година. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до ООУ “Климент 

Охридски”- Прилеп, Градоначалникот и архивата на 

Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 

 

 
Број  35 – 180/17  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

27.01.2017 година                                                              на Советот на Општина Прилеп 
П р и л е п  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 ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА 

ООУ “КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ” С.ТОПОЛЧАНИ - 

ПРИЛЕП ЗА 2017 ГОДИНА 

 

 

  1. Одлуката за усвојување на Финансиски 

план на ООУ “Круме Волнароски” с.Тополчани - 

Прилеп за 2017 година,  се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број08 182/17  ГРАДОНАЧАЛНИК 

27.01.2017 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Марјан Ристески 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот 

за локалната самоуправа ("Службен весник на Република 

Македонија" бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а во 

врска со член 126 точка 1 алинеа 5 од Законот за 

основното образовани (’’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, 

30/2016 и 127/16) Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 

за усвојување на Финансискиот план на  

ООУ “Круме Волнароски” с.Тополчани - Прилеп за 

2017 година 

 

 

                                          член 1 

          Се усвојува Финансискиот план на ООУ “Круме 

Волнароски” с.Тополчани - Прилеп за 2017 година. 

 

                                          член 2 

Одлуката да се достави до ООУ “Круме 

Волнароски” с.Тополчани - Прилеп, Градоначалникот и 

архивата на Општина Прилеп. 

 

                                           член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 

 
Број  35 – 180/18  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

27.01.2017 година                                                              на Советот на Општина Прилеп 
П р и л е п  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 ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА 

ООУ “СТРАШО ПИНЏУР” С. МАЛО КОЊАРИ - 

ПРИЛЕП ЗА 2017 ГОДИНА 

 

 

  1. Одлуката за усвојување на Финансиски 

план на ООУ “Страшо Пинџур” с. Мало Коњари - 

Прилеп за 2017 година,  се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број08 182/18  ГРАДОНАЧАЛНИК 

27.01.2017 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Марјан Ристески 

 

 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот 

за локалната самоуправа ("Службен весник на Република 

Македонија" бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а во 

врска со член 126 точка 1 алинеа 5 од Законот за 

основното образовани (’’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, 

30/2016 и 127/16) Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе: 
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]О   Д   Л   У   К   А 

за усвојување на Финансискиот план на  

ООУ “Страшо Пинџур” с. Мало Коњари - Прилеп за 2017 

година 

 

 

член 1 

          Се усвојува Финансискиот план на ООУ 

“Страшо Пинџур” с. Мало Коњари - Прилеп за 2017 

година. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до ООУ “Страшо 

Пинџур” с. Мало Коњари - Прилеп, Градоначалникот и 

архивата на Општина Прилеп. 

 

             член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 

 

 
Број  35 – 180/19  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

27.01.2017 година                                                              на Советот на Општина Прилеп 
П р и л е п  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 ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА 

ООУ ’КИРИЛ И МЕТОДИЈ’ С. КАНАТЛАРЦИ- 

ПРИЛЕП ЗА 2017 ГОДИНА 

 

 

  1. Одлуката за усвојување на Финансиски 

план на ООУ ’Кирил и Методиј’ с. Канатларци- Прилеп 

за 2017 година,  се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
Број08 182/19  ГРАДОНАЧАЛНИК 

27.01.2017 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Марјан Ристески 

 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот 

за локалната самоуправа ("Службен весник на Република 

Македонија" бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а во 

врска со член 126 точка 1 алинеа 5 од Законот за 

основното образовани (’’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, 

30/2016 и 127/16) Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе: 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за усвојување на Финансискиот план на  

ООУ ’Кирил и Методиј’ с. Канатларци- Прилеп за 2017 

година 

 

 

член 1 

          Се усвојува Финансискиот план на ООУ ’Кирил 

и Методиј’ с. Канатларци- Прилеп за 2017 година. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до ООУ ’Кирил и 

Методиј’ с. Канатларци- Прилеп, Градоначалникот и 

архивата на Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 

 
Број  35 – 180/20  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

27.01.2017 година                                                              на Советот на Општина Прилеп 
П р и л е п  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 ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА 

СОУ ГИМНАЗИЈА “МИРЧЕ АЦЕВ” - ПРИЛЕП ЗА 

2017 ГОДИНА 

 

 

  1. Одлуката за усвојување на Финансиски 

план на СОУ Гимназија “Мирче Ацев” - Прилеп за 2017 

година,  се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
Број08 182/20  ГРАДОНАЧАЛНИК 

27.01.2017 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Марјан Ристески 

 

 

 

  Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на 

РМ" бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од Статутот 

на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 

Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а во врска со чле 

89-а од Законот за средно образование (’’Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 
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34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 

67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 

81/2008, 92/2008, 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, 30/2016 

и 127/2016) Советот на Општина Прилеп на седницата, 

одржана на 27.01.2017 година,  донесе: 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за усвојување на финансиските планови на СОУ 

Гимназија ’’Мирче Ацев’’-Прилеп, за 2017 година 

 

 

  член 1 

           Се усвојуваат финансиските планови на СОУ 

Гимназија ’’Мирче Ацев’’-Прилеп, за 2017 година. 

 

 член 2 

Одлуката да се достави до СОУ Гимназија 

’’Мирче Ацев’’-Прилеп, Градоначалникот и архивата на 

Општина Прилеп. 

 

 

 член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 

 
Број  35 – 180/21  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

27.01.2017 година                                                              на Советот на Општина Прилеп 
П р и л е п  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 ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА 

СОУ “ОРДЕ ЧОПЕЛА” - ПРИЛЕП ЗА 2017 

ГОДИНА 

 

 

  1. Одлуката за усвојување на Финансиски 

план на СОУ “Орде Чопела” - Прилеп за 2017 година,  

се објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број08 182/21  ГРАДОНАЧАЛНИК 

27.01.2017 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Марјан Ристески 

 

 

  Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот 

за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 

5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на 

Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 

Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а во врска со чле 

89-а од Законот за средно образование (’’Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 

34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 

67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 

81/2008, 92/2008, 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, 30/2016 и 

127/2016) Советот на Општина Прилеп на седницата, 

одржана на 27.01.2017 година,  донесе: 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за усвојување на финансиските планови на  

СОУ “Орде Чопела” - Прилеп, за 2017 година 

 

 

  член 1 

           Се усвојуваат финансиските планови на СОУ 

“Орде Чопела” - Прилеп, за 2017 година. 

 

 член 2 

Одлуката да се достави до СОУ “Орде Чопела” - 

Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина 

Прилеп. 

 

 член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 

 
Број  35 – 180/22  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

27.01.2017 година                                                              на Советот на Општина Прилеп 
П р и л е п  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 ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА 

СОУ “РИСТЕ РИСТЕСКИ-РИЧКО” - ПРИЛЕП ЗА 

2017 ГОДИНА 

 

 

  1. Одлуката за усвојување на Финансиски 

план на СОУ “Ристе Ристески-Ричко” - Прилеп за 2017 

година,  се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
Број08 182/22  ГРАДОНАЧАЛНИК 

27.01.2017 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Марјан Ристески 
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  Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот 

за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 

5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на 

Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 

Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а во врска со чле 

89-а од Законот за средно образование (’’Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 

34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 

67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 

81/2008, 92/2008, 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, 30/2016 и 

127/2016) Советот на Општина Прилеп на седницата, 

одржана на 27.01.2017 година,  донесе: 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за усвојување на финансиските планови на  

СОУ “Ристе Ристески-Ричко” - Прилеп, за 2017 година 

 

 

  член 1 

           Се усвојуваат финансиските планови на СОУ 

“Ристе Ристески-Ричко” - Прилеп, за 2017 година. 

 

 член 2 

Одлуката да се достави до СОУ “Ристе 

Ристески-Ричко” - Прилеп, Градоначалникот и архивата 

на Општина Прилеп. 

 

 

 член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 

 
Број  35 – 180/23  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

27.01.2017 година                                                              на Советот на Општина Прилеп 
П р и л е п  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 ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА 

СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ” - ПРИЛЕП ЗА 2017 

ГОДИНА 

 

 

 

  

 

 

 1. Одлуката за усвојување на Финансиски 

план на СОУ “Ѓорче Петров” - Прилеп за 2017 година,  

се објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број08 182/23  ГРАДОНАЧАЛНИК 

27.01.2017 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Марјан Ристески 

 

 

 

  Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот 

за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 

5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на 

Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 

Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а во врска со чле 

89-а од Законот за средно образование (’’Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 

34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 

67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 

81/2008, 92/2008, 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, 30/2016 и 

127/2016) Советот на Општина Прилеп на седницата, 

одржана на 27.01.2017 година,  донесе: 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за усвојување на финансиските планови на СОУ “Ѓорче 

Петров” - Прилеп, за 2017 година 

 

 

  член 1 

           Се усвојуваат финансиските планови на СОУ 

“Ѓорче Петров” - Прилеп, за 2017 година. 

 

 член 2 

Одлуката да се достави до СОУ “Ѓорче Петров” 

- Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина 

Прилеп. 

 

 

 член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 

 

 
Број  35 – 180/24  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

27.01.2017 година                                                              на Советот на Општина Прилеп 
П р и л е п  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: 
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З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА 

СОЕПТУ “КУЗМАН ЈОСИФОСКИ” - ПРИЛЕП ЗА 

2017 ГОДИНА 

 

 

  1. Одлуката за усвојување на Финансиски 

план на СОЕПТУ “Кузман Јосифоски” - Прилеп за 2017 

година,  се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 

 
Број08 182/24  ГРАДОНАЧАЛНИК 

27.01.2017 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Марјан Ристески 

 

 

 

  Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот 

за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 

5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на 

Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 

Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а во врска со чле 

89-а од Законот за средно образование (’’Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 

34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 

67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 

81/2008, 92/2008, 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, 30/2016 и 

127/2016) Советот на Општина Прилеп на седницата, 

одржана на 27.01.2017 година,  донесе: 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за усвојување на финансиските планови на  

СОЕПТУ “Кузман Јосифоски” - Прилеп, за 2017 година 

 

 

  член 1 

           Се усвојуваат финансиските планови на СОЕПТУ 

“Кузман Јосифоски” - Прилеп, за 2017 година. 

 

 член 2 

Одлуката да се достави до СОЕПТУ “Кузман 

Јосифоски” - Прилеп, Градоначалникот и архивата на 

Општина Прилеп. 

 

 член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 

 
Број  35 – 180/25  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

27.01.2017 година                                                              на Советот на Општина Прилеп 
П р и л е п  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 ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА 

ООМУ „ ОРДАН МИХАЈЛОСКИ- ПРИЛЕП ЗА 2017 

ГОДИНА 

 

 

  1. Одлуката за усвојување на Финансиски 

план на ООМУ „ Ордан Михајлоски- Прилеп за 2017 

година,  се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
Број08 182/25  ГРАДОНАЧАЛНИК 

27.01.2017 година  на Општина Прилеп 
П р и л е п  Марјан Ристески 

 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот 

за локалната самоуправа ("Службен весник на Република 

Македонија" бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а во 

врска со член 126 точка 1 алинеа 5 од Законот за 

основното образовани (’’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, 

30/2016 и 127/16) Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе: 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за усвојување на Финансискиот план на  

ООМУ „ Ордан Михајлоски- Прилеп за 2017 година 

 

 

                                            член 1 

          Се усвојува Финансискиот план на ООМУ „ 

Ордан Михајлоски- Прилеп за 2017 година. 

 

                                            член 2 

Одлуката да се достави до ООМУ „Ордан 

Михајлоски-Прилеп, Градоначалникот и архивата на 

Општина Прилеп. 

 

                                            член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 
Број  35 – 180/26  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

27.01.2017 година                                                              на Советот на Општина Прилеп 
П р и л е п  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 16217/1  КО- ПРИЛЕП 

 

  1. Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 16217/1  КО- Прилеп,  се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број08 182/26  ГРАДОНАЧАЛНИК 

27.01.2017 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 27.01.2017 година,  донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 16217/1  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.1105-31578/2014 од 17.12.2014, за КП 16217/1 за 

КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 16217/1  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". 

 

 
Број  35 – 180/27  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

27.01.2017 година                                                              на Советот на Општина Прилеп 
П р и л е п  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 16217-2  КО- ПРИЛЕП 

 

  1. Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 16217-2  КО- Прилеп,  се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број08 182/27  ГРАДОНАЧАЛНИК 

27.01.2017 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 27.01.2017 година,  донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 16217-2  КО- Прилеп 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на градежно 

земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.53013, издаден 

од страна на Агенција за катастар на недвижности - 

Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 

под бр.1105-15040/2013 од 30.04.2013, за КП 16217-2 за 

КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 16217-2  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". 

 
Број  35 – 180/28  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

27.01.2017 година                                                              на Советот на Општина Прилеп 
П р и л е п  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 16663  КО- ПРИЛЕП 

 

 

  1. Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 16663  КО- Прилеп,  се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број08 182/28  ГРАДОНАЧАЛНИК 

27.01.2017 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 27.01.2017 година,  донесе: 

 

 

 

 

 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 16663  КО- Прилеп 

 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на градежно 

земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.4303, издаден 

од страна на Агенција за катастар на недвижности - 

Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 

под бр.1105-30004/2016 од 21.12.2016, за КП 16663 за 

КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 16663  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". 

 

 
Број  35 – 180/29  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

27.01.2017 година                                                              на Советот на Општина Прилеп 
П р и л е п  м-р Никола Димески 
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