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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 

ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 

НЕДВИЖНА СТВАР, ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 

НА ,,ЈП ЗА ПУП’’-ПРИЛЕП 

 

1. Одлуката за давање на трајно користење 

на недвижна ствар, деловен простор на ,,ЈП за 

ПУП’’-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 331/1                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 година                                на Општина Прилеп 

   П р и л е п                                                    Марјан Ристески 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и 

член 62 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ” бр.5/2002), како и врз 

основа на член 26 став 1 точка 33 и член 60 од 

Статутот на Oпштина Прилеп („ Службен гласник 

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

Советот на Општина Прилеп на седницата одржана 

на ден 07.02.2014 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

 за давање на  трајно користење на 

недвижна ствар, деловен простор на 

 ,,ЈП за ПУП’’- Прилеп 

 

Член 1 

Со оваа Одлука на ,,ЈП за ПУП’’- Прилеп 

му се дава на трајно користење  недвижна ствар, 

деловен простор на ул.„Маршал Тито” бр.14 во 

Прилеп, со вкупна површина од 222 м2, која се 

наоѓа на КП бр.13938/4, КО Прилеп, евидентирана 

во ИЛ бр.38970, дадена на трајно користење, без 

надомест на Општина Прилеп со Одлуки на Влада 

на РМ бр.41-7763/1 и бр.41-7763/2 од 12.11.2013 

година. 

Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука 

се дава на  користење на ,,ЈП за ПУП’’- Прилеп, без 

надомест. 

Член 3 

Градоначалникот на општина Прилеп 

склучува договор со директорот на ,,ЈП за ПУП’’- 

Прилеп,со кој се уредуваат правата и обврските за 

недвижната ствар од член 1 на оваа одлука која се 

дава на  трајно  користење. 

Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот  на 

објавувањето во „Службен гласник на општина 

Прилеп”. 

 
Број 07 – 324/2                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ  

07.02.2014 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 

ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  КОРИСТЕЊЕ НА 

ДВИЖНА СТВАР НА ,,ЈП ЗА ПУП’’-ПРИЛЕП 

 

1. Одлуката за за давање на трајно 

користење на движна ствар на ,,ЈП за ПУП’’-

Прилеп, се објавува  во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 331/2                                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 година                                           на Општина Прилеп 
   П р и л е п                                                             Марјан Ристески 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 2  од 07.02.2014 година 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и 

член 62 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ” бр.5/2002), како и врз 

основа на член 26 став 1 точка 33 и член 60 од 

Статутот на Општина Прилеп („ Службен гласник 

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

Советот на Општина Прилеп на седницата одржана 

на  ден 07.02.2014 година, донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

 за давање на трајно користење на движна 

ствар на ,,ЈП за ПУП’’- Прилеп 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука на ,,ЈП за ПУП’’- 

Прилеп му се дава на трајно користење движна 

ствар лизгалиште од синтетичка подлога со 

димензии 9,2м џ 16,4м, со заштитна ограда наоколу 

лизгалиштето, на локација во град Прилеп, 

сопственост на Општина Прилеп. 

 

Член 2 

 Движната ствар од член 1 на оваа 

одлука се дава на трајно користење на Јавното 

претпријатие за просторно и урбанистичко 

планирање- Прилеп, од 01.01.2014 година, без 

надомест. 

Член 3 

 Градоначалникот на општина 

Прилеп склучува договор со директорот на ,,ЈП за 

ПУП’’- Прилеп со кој се уредуваат правата и 

обврските за движната ствар од член 1 на оваа 

одлука која се дава на трајно користење. 

 

Член 4 

 Оваа Одлука влегува во сила од 

денот на објавувањето во „Службен гласник на 

општина Прилеп”. 

 

 
Број 07 – 324/3                               ПРЕТСЕДАТЕЛ  

07.02.2014 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 РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ 

НА ТРАСИТЕ НА ДВИЖЕЊЕ 

НА АВТОБУСИТЕ ОД ЈАВНИОТ ГРАДСКИ 

ПРЕВОЗ ПРИ ,,ЈП ЗА ПУП’’-ПРИЛЕП, 

 БР.03-052/6 ОД 30.01.2014 ГОДИНА 

 

 

1. Решението за давање согласност на 

Одлука за усвојување на Трасите на движење на 

автобусите од Јавниот градски превоз при ,,ЈП за 

ПУП’’-Прилеп, бр.03-052/6 од 30.01.2014 година, се 

објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 331/3                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 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 11 став 1 точка 6 од 

Законот за јавни претпријатија (“Службен весник на 

РМ” бр. 38/96, 6/2002, 40/2003 и 49/2006), и член 26 

став 1 точка 47 од Статутот на Општина Прилеп 

(“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 6/2003, 

4/2005 и 11/08), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на ден 07.02.2014 година, 

донесе: 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 
за давање согласност на Одлука за усвојување 

на  Трасите на движење на автобусите од 
Јавниот градски превоз при ,,ЈП за ПУП’’-
Прилеп, бр.03-052/6 од 30.01.2014 година 

 
 
1.Се дава согласност на Одлука за 

усвојување на Трасите на движење на автобусите од 

Јавниот градски превоз при ,,ЈП за ПУП’’-Прилеп, 

бр.03-052/6 од 30.01.2014 година 
2. Решението влегува во сила со денот на 

објавувањето во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
 Број 07 – 324/4                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
  07.02.2014 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 РЕШЕНИЕТО ЗА 

ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКА ЗА 

УСВОЈУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА БИЛЕТИ ЗА 

АВТОБУСКИОТ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ НА ,,ЈП ЗА 

ПУП’’-ПРИЛЕП,БР. 03-052/2 ОД 30.01.2014 ГОДИНА 

 

  1. Решението за давање согласност на 

Одлука за усвојување на Ценовникот за билети за 

автобускиот градски превоз на ,,ЈП за ПУП’’-

Прилеп, бр. 03-052/2 од 30.01.2014 година, се 

објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 331/4                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 година                                             на Општина Прилеп 

   П р и л е п                                                              Марјан Ристески 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 2  од 07.02.2014 година 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 

на РМ” бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 6 од 

Законот за јавни претпријатија (“Службен весник на 

РМ” бр. 38/96, 6/2002, 40/2003 и 49/2006), и член 26 

став 1 точка 47 од Статутот на Општина Прилеп 

(“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 6/2003, 

4/2005 и 11/08), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на  ден 07.02.2014 година, 

донесе: 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 
за давање согласност на Одлука за усвојување 

на Ценовникот за билети за автобускиот 
градски превоз на ,,ЈП за ПУП’’-Прилеп, бр. 03-

052/2 од 30.01.2014 година 
 

1. Се дава согласност на на Одлука за 
усвојување на Ценовникот за билети за автобускиот 

градски превоз на ,,ЈП за ПУП’’-Прилеп, бр. 03-052/2 

од 30.01.2014 година. 
2. Решението влегува во сила со денот на 

објавувањето во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
   Број 07 – 324/5                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 

  07.02.2014 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 ЗАКЛУЧОКОТ ЗА 

ОСЛОБОДУВАЊЕ  ОД ПЛАЌАЊЕ НА УСЛУГИТЕ 

ЗА ЈАВЕН ГРАДСКИ ПРЕВОЗ НА ЛИЦАТА СО 

ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ 

 

1. Заклучокот за ослободување од плаќање 

на услугите за јавен градски превоз на лицата со 

посебни потреби, се објавува во "Службен гласник 

на Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 331/4-1                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 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” 5/2002) и член 26 став 1 точка  47 од Статутот на 

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

6/2003, 4/2005 и 11/08), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 07.02.2014 година, расправајќи по 

Решението за давање согласност на Одлука за 

усвојување на Ценовникот за билети за автобускиот 

градски превоз на ,,ЈП за ПУП’’-Прилеп, бр. 03-052/2 од 

30.01.2014 година, Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 07.02.2014 година, донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

за ослобoдување од плаќање на услугите за јавен 

градски превоз на лицата со посебни потреби 

 

1. Заедничка констатација на сите 

советници е лицата со посебни потреби да бидат 

ослободени од плаќање на услугите за јавен градски 

превоз. За таа цел се задолжува Бранко Нешкоски –

директор на ,,ЈП за ПУП’’-Прилеп, Елизабета 

Тодеска-советник и  Бојан Ристески-советник, да 

достават информација до наредната седница со цел 

дефинирање на условите ( идентификација, 

здруженија и сл.) на која основа ќе се дополни 

ценовикот за билети за автобуски градски превоз на 

,,ЈП за ПУП’’-Прилеп. 

2. Заклучокот да се достави  до 

Градоначалникот на Општина Прилеп, ,,ЈП за 

ПУП’’-Прилеп, и архивата на Општина Прилеп. 

3. Заклучокот ќе се објави во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
   Број 07 – 324/5-1                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

  07.02.2014 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 РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ 

НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА 

РЕКЛАМЕН ПРОСТОР НА АВТОБУСИТЕ ОД 

ЈАВНИОТ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПРИ ,,ЈП ЗА ПУП’’-

ПРИЛЕП, БР.03-052/7 ОД 30.01.2014 ГОДИНА 

 

1. Решението за давање согласност на 

Одлука за усвојување на Ценовникот за отстапување 

на рекламен простор на автобусите од Јавниот 

градски превоз при ,,ЈП за ПУП’’-Прилеп, бр.03-

052/7 од 30.01.2014 година, се објавува во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 331/5                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 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 11 став 1 точка 6 од 

Законот за јавни претпријатија (“Службен весник на 

РМ” бр. 38/96, 6/2002, 40/2003 и 49/2006), и член 26 

став 1 точка 47 од Статутот на Општина Прилеп 

(“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 6/2003, 

4/2005 и 11/08), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на ден 07.02.2014 година, 

донесе: 
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Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 
за давање согласност на Одлука за 

усвојување на Ценовникот за 
отстапување на рекламен простор на 

автобусите од Јавниот  градски превоз при 
,,ЈП за ПУП’’-Прилеп, бр.03-052/7 

од 30.01.2014 година 
 

1. Се дава согласност на на Одлука за 
усвојување на Ценовникот за отстапување на 

рекламен простор на автобусите од Јавниот 

градски превоз при ,,ЈП за ПУП’’-Прилеп, бр.03-

052/7 од 30.01.2014 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 

објавувањето во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
   Број 07 – 324/6                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 

  07.02.2014 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 РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТНА ОДЛУКА ЗА  УСВОЈУВАЊЕ НА 

ЦЕНОВНИКОТ НА ,,ЈП ЗА ПУП’’ -ПРИЛЕП ЗА 

УСЛУГИ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКА И 

ДРУГА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ПОТРЕБИТЕ НА ЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП, БР.03-

052/6ОД 30.01.2014 ГОДИНА 
 

1. Решението за давање согласност на 

Одлука за усвојување на Ценовникот на ,,ЈП за 

ПУП’’-Прилеп за услуги за изработка на 

урбанистичка и друга техничка документација за 

потребите на ЛС општина Прилеп, бр.03-052/6 од 

30.01.2014 година, се објавува во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 331/6                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 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 11 став 1 точка 6 

од Законот за јавни претпријатија (“Службен 

весник на РМ” бр. 38/96, 6/2002, 40/2003 и 

49/2006), и член 26 став 1 точка 47 од Статутот на 

Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 

Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08), Советот на 

Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 

07.02.2014 година, донесе: 

 
 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 
за давање согласност на Одлука за усвојување 

на Ценовникот на ,,ЈП за ПУП’’-Прилеп за 
услуги за изработка на урбанистичка и друга 
техничка документација за потребите на ЛС 

Општина Прилеп,бр.03-052/6 
од 30.01.2014 година 

 

1.Се дава согласност на Одлука за 

усвојување на Ценовникот на ,,ЈП за ПУП’’-Прилеп 

за услуги за изработка на урбанистичка и друга 
техничка документација за потребите на ЛС 

Општина Прилеп, бр.03-052/6 од 30.01.2014 година. 

2. Со ова Решение престанува да важи 

Решението бр. 07-830/6 од 15.04.2011 година. 
3. Решението влегува во сила со денот на 

објавувањето во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
   Број 07 – 324/7                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 

  07.02.2014 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 РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА 

ЦЕНОВНИКОТ ЗА БИЛЕТИ  ЗА ЛИЗГАЛИШТЕ НА 

,,ЈП ЗА ПУП’’-ПРИЛЕП, БР. 03-052/3 

ОД 30.01.2014 ГОДИНА 

 

1. Решението за давање согласност на 

Одлука за усвојување на Ценовникот за билети за 

лизгалиште на ,,ЈП за ПУП’’-Прилеп, бр. 03-052/3 од 

30.01.2014 година, се објавува во "Службен гласник 

на Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 331/7                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.02.2014 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 11 став 1 точка 6 

од Законот за јавни претпријатија (“Службен 

весник на РМ” бр. 38/96, 6/2002, 40/2003 и 

49/2006), и член 26 став 1 точка 47 од Статутот на 

Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 

Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08), Советот на 

Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 

07.02.2014 година, донесе: 

 
Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 

за давање согласност на Одлука за 
усвојување на Ценовникот за билети за 
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лизгалиште на ,,ЈП за ПУП’’-Прилеп, бр. 03-
052/3 од 30.01.2014 година 

 
        1. Се дава согласност на на Одлука за 

усвојување на Ценовникот за билети за 

автобускиот градски превоз на ,,ЈП за ПУП’’-
Прилеп’’, бр. 03-052/2 од 30.01.2014 година. 

         2. Решението влегува во сила со денот 

на објавувањето во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
 Број 07 – 324/9                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 07.02.2014 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 

ПРИФАЌАЊЕ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА 

ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА МЕЃУОПШТИНСКА 

СОРАБОТКА МЕЃУ ОПШТИНА ПРИЛЕП И 

ОПШТИНА КРУШЕВО 
 

1. Одлуката за прифаќање на Предлогот за 

воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу 

Општина Прилеп и Општина Крушево, се објавува 

во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 331/8                                               ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 година                                      на Општина Прилеп 

   П р и л е п                                                        Марјан Ристески 
 

Врз основа на член 14 и член 36 став 1 
точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,, бр.5/2002), член 7 
став 1 од Законот за меѓуопштинска соработка 
(,,Службен весник на РМ,, бр.79/2009)  и член 
26 став 1 точка 47  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 07.02.2014 година,  донесе: 

 
  
 

О Д Л У К А 
за прифаќање на Предлогот за 

воспоставување на меѓуопштинска соработка 
меѓу Општина Прилеп и Општина Крушево 

 
член 1 

Советот на Општина Прилеп го прифаќа 
Предлогот за  воспоставување на 
меѓуопштинска соработка меѓу Општина 
Прилеп и Општина Крушево, поднесен од 
Советот на Општина Крушево бр.07-007/6 од 

19.12.2013 година, за вршење на работите од 
надлежност на општините, од страна на 
Општина Прилеп, а за сметка на Општина 
Крушево, од надлежност на: градежната 
инспекција, урбанистичка инспекција и 
инспекција за заштита на животната средина. 

 
член 2 

Меѓуопштинската соработка ќе се 
оствари преку склучување на Договор за 
вршење на определените работи од страна на 
Општина Прилеп за сметка на Општина 
Крушево, врз основа на член 9 став 2 алинеа 
2 од Законот за меѓуопштинска соработка. 

 
член 3 

Сите трошоци  поврзани со 
меѓуопштинската соработка односно 
трошоците за вршење на надлежноста на 
градежната инспекција, урбанистичка 
инспекција и инспекција за заштита на 
животната средина на територијата на 
општина Крушево ќе паднат на товар на 
Општина Крушево.  

член 4 
Одлуката да се достави до 

Градоначалникот, архивата и Општина 
Крушево.                                  

член 5 
         Оваа Одлука влегува во сила од 

денот на донесувањето, а ќе се објави  во 
„Службен гласник на општина Прилеп”. 

 
   Број 07 – 324/8                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 

  07.02.2014 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 

ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЕКТ ЗА 

ОПШТИНСКИ (ЛОКАЛЕН ) ПАТ ПО 

ПРИОРИТЕТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА 
 

1. Одлуката за одобрување на проект за 

општински (локален ) пат по приоритет на 

реализација, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 331/9                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 година                                    на Општина Прилеп 
   П р и л е п                                                      Марјан Ристески 
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Врз основа на член  22  став 1, точка 4  
од Законот за локалната самоуправа 
(“Сл.весник на РМ” бр.5/2002),  член 14 став 1 
точка 4 и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08) Советот на 
Општина Прилеп на седницата одржана на 
ден 07.02.2014 година, донесе:  

 
О Д Л  У К А 

за одобрување на проект за општински 
(локален ) пат  по приоритет на реализација 

 
Член 1 

Се одобрува  проектот за општински 
(локален) пат Л600195528 од н.м. Лениште до 
Манастир Света Петка со тех.бр.  7/2014, 
изработен од  ,,Генико,, ДООЕЛ -Прилеп. 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во ,,Сл. Гласник 
на Општина Прилеп,,. 

 
   Број 07 – 324/10                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
  07.02.2014 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 РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА БР.02-612/1-2/5 ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАТУТ НА ЈКП,,ВОДОВОД 

И КАНАЛИЗАЦИЈА’’-ПРИЛЕП 

 

 1. Решението за давање согласност на 

Одлуката бр.02-612/1-2/5 за донесување на 

Статут  на ЈКП,,Водовод и канализација’’-

Прилеп, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 331/10                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 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 11 став 1 точка 1 

од Законот за јавни претпријатија (“Службен 

весник на РМ” бр. 38/96, 6/2002, 40/2003 и 

49/2006), и член 26 став 1 точка 46 од Статутот 

на Општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина 

Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08), Советот на 

Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 

07.02.2014 година, донесе: 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 
за давање согласност на Одлука за усвојување 
на Одлуката бр.02-612/1-2/5 за донесување на 

Статут  на ЈКП,,Водовод  и канализација’’-
Прилеп 

 

  1.Се дава согласност на Одлуката бр.02-

612/1-2/5 за донесување на Статут  на ЈКП,,Водовод 

и канализација’’-Прилеп 

 2. Решението влегува во сила со денот на 

објавувањето во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
   Број 07 – 324/11                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
  07.02.2014 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 РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА РАБОТА НА 

ВОСПИТНИТЕ ГРУПИ СО ПОГОЛЕМ БРОЈ НА 

ДЕЦА ВО ОБЈЕКТ ’’БОНЧЕЈЦА’’, ОБЈЕКТ’’ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ’’, ОБЈЕКТ ,,МИРЧЕ АЦЕВ’’, ОБЈЕКТ 

’’ТРИЗЛА’’, БР.02-31/2 ОД 23.01.2014 ГОДИНА 

  

1. Решението за давање согласност на 

Одлуката за работа на воспитните групи со поголем 

број на деца во објект ’’Бончејца’’, објект’’Гоце 

Делчев’’, објект ,,Мирче Ацев’’,објект ’’Тризла’’, 

бр.02-31/2 од 23.01.2014 година, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 331/11                                                ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.02.2014 годин                                                на Општина Прилеп 

   П р и л е п                                                           Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член 64 став 5 од Законот за 

заштита на децата  (“Службен весник на РМ” 

бр.23/2013), член 36 став 1 точка 15 од Законот за 

локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, 

бр.5/2002), и член 26 став 1 точка 47  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 

07.02.2014 година,  донесе:  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за давање согласност на Одлуката за работа 

на воспитните групи со поголем број на деца во 

објект ’’Бончејца’’, објект’’Гоце Делчев’’, објект 

,,Мирче Ацев’’,објект ’’Тризла’’, бр.02-31/2  

од 23.01.2014 година,  на ЈОУДГ ,,Наша 

иднина’’-Прилеп 
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   1. Се дава согласност на Одлуката за 

работа на воспитните групи со поголем број на 

деца во објект ’’Бончејца’’, објект’’Гоце 

Делчев’’, објект ’’Тризла’’, бр.02-31/2 од 

23.01.2014 година на , на ЈОУДГ ,,Наша 

иднина’’-Прилеп. 

2.Решението ќе се објави во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
   Број 07 – 324/12                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

  07.02.2014 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 ИЗМЕНА И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 

НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 

2014 ГОДИНА 

 

           1. Програмата измена и дополнување на 

Програмата за донесување на урбанистички 

планови на територијата на општина Прилеп за 

2014 година, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 

 
Број  08 - 331/12                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 година                                     на Општина Прилеп 

   П р и л е п                                                      Марјан Ристески 

 

     Врз основа на член  17 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање 
(“Сл.весник на РМ” бр.51/05, 137/07 
91/09,124/10,18/11 и 53/11),  член 36 став 1 
точка 15 од Законот за локална 
самоуправа(“Сл.весник на РМ” бр. 5/2002),    
на член 26 став 1 точка 7 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08), Советот 
на Општина Прилеп на седницата одржана на 
ден 07.02.2014 година, донесе:  

 
 

ПРОГРАМА 
за измена и дополнување на Програмата за 

донесување на урбанистички планови на 
територијата на општина Прилеп за 2014 

година 
 

   Член 1 
Во Програмата за донесување на 

урбанистички планови на територијата на 

Општина Прилеп за 2014 година (,,Сл.гласник 
на Општина Прилеп,, бр.1/2013) се додава: 

           1.Во нова  глава ,,III,,  со точка: 
  -УПВНМ ( урбанистички план вон 

населено место) за  изградбата на 
,,СТОПАНСКИОТ КОМПЛЕКС ЗА 
АДМИНИСТРАТИВНА ЗГРАДА СО 
ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ,, во концесискиот 
простор на рудникот ..СИВЕЦ.. ко Присад, 
Општина Прилеп, на површините на 
катастарските парцели :  - кп 2217, кп 2218, кп 
2219, кп 2220, кп 2221, кп 2224, кп 2187, КО 
Присад. 

Член 2 
     Оваа одлука влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавувањето во 
,,Сл. Гласник на Општина Прилеп. 

     
 Број 07 – 324/13                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 07.02.2014 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 

УТВРДУВАЊЕ НАЦРТ  ДЕТАЛЕН 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  ЗА УЕ БР.17, 

УБ БР.17.03, ПЛАНСКИ ОПФАТ ,,А,, , ВО 

ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 

1. Одлуката за утврдување Нацрт  Детален 

урбанистички план  за УЕ бр.17, УБ 

бр.17.03,плански опфат ,,А,, , во Општина Прилеп, 

се објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
Број  08 - 331/13                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.02.2014 година                                       на Општина Прилеп 

   П р и л е п                                                         Марјан Ристески 

 

               Врз основа на чл.24 ст.2 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање, (“Сл.весник 

на РМ”бр.51/05, 137/2007, 91/09, 124/10, 18/11, 

53/11, 144/12 и 70/13 ), чл.22 ст.1,т.1 и чл.36 од 

Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на 

РМ”бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на 

општина Прилеп (“Сл.гласник на општина 

Прилеп”бр.6/03, 4/2005 и 11/08), Советот на 

Општина Прилеп на седницата одржана на ден 

07.02.2014 година донесе: 

 

О Д  Л  У  К  А 

за утврдување Нацрт  Детален урбанистички план  

за УЕ бр.17, УБ бр.17.03,плански опфат ,,А,, во      

Општина Прилеп 
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чл.1 

Се утврдува Нацрт  Детален урбанистички 

план  за УЕ бр.17, УБ бр.17.03,плански опфат ,,А,, 

Општина Прилеп, како што е означено во 

графичките прилози кои се составен дел на оваа 

Одлука,( во натамошниот текст: Планот) . 

Планскиот опфат предмет на разработка 

на деталниот урбанистички план е  дефиниран со 

следната граница: 

 од северозападната страна е 

дефинирана со осовината на ул.”Моша Пијаде” 

(Александар Македонски),  

 од југозападната страна со 

осовината на ул.”5-ТАПрилепска Бригада” на 

југоисточната страна граничи со осовината на 

ул:„Октомвриска”,  

 од североисточната страна 

граничи со осовината на собирната улица „Славеј 

Планина”(според ГУП),  

 на југо источната страна која 

граничи со ул:„Сава Ковечевиќ”. 

Површината на планскиот опфат за УЕ 

бр.17, УБ бр.17.03,плански опфат ,,А,, изнесува 4.8 

ха сметано по гореспоменатите граници. 

Чл.2 

Планот од чл.1 на оваа Одлука ги 

содржи следните прилози: 

1 Нацрт  детален урбанистички план  УЕ 

бр.17, УБ бр.17.03,плански опфат ,,А,, е 

изработен од  ЈП за ПУП-Прилеп, со тех. 

бр.81/13 од месец декември 2013 год. 

 

 СОДРЖИНА 

1. Општ дел 
2. Насловна страна 
3. Содржина 
4. Регистрација од Централен 

Регистар на РМ 
5. Лиценца на правното лице 
6. Решение за именување на 

одговорни планери 
7. Копии од овластувањата на 

планерите 
8. Програма за измена и 

дополнување на Програмата за 
донесување на урб. планови на 
територијата на Општина Прилеп за 
2013г.  

9. Планска програма 
10. Текстуален дел 
11.  

II.  ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  

12.                                                                                                              
Страна 

13.          Вовед                                                                                                   

14. 1. Географско  и  
геодетско  одредување    

15.  на подрачјето  на  
планскиот  опфат   6  

16. 2.         Историјат  на  
планирањето   и уредувањето  на  
планскиот  опфат                                      7 

17. 3.         Податоци  за  
природни  чинители  и вредности  во  
планскиот  опфат                                      7  

18. 3.1. Географска  положба 7 
19. 3.2.     Сеизмика на 

просторот                                                   8 
20. 3.3.     Клима                       8  
21. 4.        Податоци  за  

создатени  вредности  и  чинители          8       
22. 4.1.  Културно  наследство                                                                                         

9 
23. 5.        Инвентаризација  и 

снимање  на  изградениот 
24. градежен   фонд                 9 
25. 5.1.     Површина  на  

опфатот 
26. нумерички   показатели                                                                                      

10-11            
27. 5.2.Нумерички показатели  

по катастарски  парцели                                             
12-13  

28. 5.3.     Преглед  на  објекти  
по    

29.            конструктивен  
систем                                                                                        
13 

30. 5.4.     Преглед  на  објекти  
по спратност                                    13 

31. 6.        Инвентаризација  и  
снимање  на  градби  

32.            од културно 
историско  значење                         14                                                    

33. 7.        Инвентаризација  и  
снимање  на    изградена  комунана   
инфраструктура                       14 

34. 7.1 Улична  мрежа   14 
35. 7.2      Хидротехничка   

инфраструктура               15 
36. 7.2.1.  Водовод        15 
37. 7.2.2.  Фекална  

канализација                               15 
38. 7.2.3.  Дождовна  

канализација                                                                                     
15 

39. 7.3.     Електро  енергетска  
мрежа                 16 

40. 7.4.     Телекомуникациона  
мрежа  -ПТТ                          16  
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41. 8.        Анализа  на  степен  
на  реализација            на  важечкиот  
урбанистички  план                     17 

42. 9.      Анализа  на  
можностите  за  просторен  развој   17 

43. 10.      Извод  на  план  од  
повисоко  ниво и  други  релевантни  
податоци                         18                                                                                                                                                                

44.  В.     Графички   прилози  
45. 1.  Извод  од  ГУП   на 

Прилеп              М = 1 : 5000           л.бр. 1 
46. 2. Извод од ДУП                                     

М = 1 : 1000  л.бр. 2 
47. 3.  Ажурирана  геодетска  

подлога       М = 1 : 1000        л.бр. 3 
48. 4. Документациона 

основа(инвентар. и снимање на изграден 
град. фонд со постојна  инфраструктура.                                    
М =1:1000   л.бр. 4  

49.  5.  Документациона  основа 
50.  (инвентаризација на 

бесправно изградени градби )  М= 1 : 1000                       
л.бр. 5 

51.  
III.  ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

А - текстуален дел 

1. Вовед                                                                                                                                         

1. Географска и геодетска местоположба на 

 планскиот опфат                                           2 

3. Текстуални одредби на план од повисоко ниво                  

3 

4. Планска програма                                           3 

5.Опис и образложение на планскиот 

концепт  на  просторниот развој                       4 

5.1.Систем на групи на класи на намени               4 

5.2. Класа на намени                                            5-6 

5.3. Густина на населеност                                     6 

5.4. Парцелација и регулација                               6 

6. Планско решение на комунална инфраструктура                                                                

7 

6.1.Планско решение на сообраќајна инфраструктура                                                            

8-9 

6.2. Хидротехничка инфраструктура                     9 

6.2.1.  Водовод                                                        10 

6.2.2.   Фекална канализација                                11  

6.2.3. Атмосверска канализација                           11 

6.2.4.   Хидрантска мрежа                                      12 

6.3.  Електроенергетска инфраструктура             12  

6.3.1.Електроенергетика                                        12 

6.3.2. Улично осветлување                                    14-16 

6.3.3. Телекомуникациска  мрежа                        16 

6.3.4.  Мобилна телефонија                                  16 

7. Економско образложение                                 17 

8. Мерки за заштита                                              17 

8.1. Мерки за заштита и спасување                     17 

8.2.Меркиза заштита и спасување од пожар      17 

8.2.1. Хидрантска мрежа                                      18 

8.3. Мерки за заштита на животната средина       18 

8.4. Мерки за заштита на природата                      18 

8.5. Мерки за заштита на културното наследство 

, конзерваторски основи                                         19 

9.    Општи услови за изградба, развој  и 

користење на градежното земјиште 

                                                        на планот    19-21 

10. Други општи услови                                         21 

11. Посебни услови за изградба развој и користење 

на градежното земјиште на планот               21 - 26 

12.  Нумерички дел  

12.1 Нумерички показатели на ниво на плански 

опфат                                                                  27- 29 

12.2. Нумерички показатели на ниво на градежни 

парцели                                                                     30 

13.  Билансни показатели                                        31 

Б. Графички дел 

1.  Регулационен план   М= 1:1000                  л.бр.1 

2.  План на површини за градење  М= 1:1000      

л.бр.2 

3.   Сообрајќаен план со нивелациски план    

 М= 1:1000   л.бр.3 

4.   Инфраструктурен план (електрика ; водовод и 

канал.)                             М= 1:1000                 л. бр.4 

5.    Синтезен план     М= 1:1000                     л. бр.5 

               2.Извештај од извршена стручна 

ревизија на Нацрт Планот изработена од   ,,УРБАН  

ПРОЕКТ,, ДООЕЛ -Прилеп , со тех.бр. 26-16/13 од 

Ноември 2013 год 

3.Мислење бр.03-2389/6 од 30.12.2013 год. 

од Комисијата за давање на мислење на планска 

документација формирана од страна на 

Градоначалникот на општина Прилеп . 

 5.Програма бр. 07-236/6 од 31.01.2012 

година за донесување  на урбанистички планови на 

територијата на Општина Прилеп за 2013 год .   

                                       

Чл.3 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во “Службен гласник на 

општина Прилеп”. 

 
   Број 07 – 324/14                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
  07.02.2014 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 НА КОРИСНИЧКО ПРАВО НА 

ОПШТИНА ПРИЛЕП НА КП 14283/6 

 КО-ПРИЛЕП 
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1. Одлуката за откажување на корисничко 

право на Општина Прилеп на КП 14283/6 КО-

Прилеп, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 331/14                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 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 ден 

07.02.2014 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

за откажување од корисничко право 

 

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-

23540/2013 од 27.08.2013, за КП 14283/6 за КО-

Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 14283/6 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 07 – 324/15                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 

  07.02.2014 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 НА КОРИСНИЧКО ПРАВО НА 

ОПШТИНА ПРИЛЕП НА КП 8080 КО-ПРИЛЕП 

 

               1. Одлуката за откажување на корисничко 

право на Општина Прилеп на КП 8080 КО-Прилеп, 

се објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
Број  08 - 331/15                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 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 ден 

07.02.2014 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

за откажување од корисничко право 

 

чл.1 

              Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 

бр.54204, издаден од страна на Агенција за 

катастар на недвижности - Одделение за катастар 

на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-

31655/2013 од 23.12.2013, за КП 8080 за КО-

Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 8080 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 07 – 324/16                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

  07.02.2014 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 НА КОРИСНИЧКО ПРАВО НА 

ОПШТИНА ПРИЛЕП НА КП 8073 КО-ПРИЛЕП 
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           1. Одлуката за откажување на 

корисничко право на Општина Прилеп на КП 8073 

КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 331/16                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 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 ден 

07.02.2014 година, донесе: 

 

    О Д Л У К А 

за откажување од корисничко право 

 

чл.1 

Општина Прилеп како корисник на градежно 

земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.53395, 

издаден од страна на Агенција за катастар на 

недвижности - Одделение за катастар на 

недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-

31658/2013 од 23.12.2013, за КП 8073 за КО-

Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 8073 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 07 – 324/17                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.02.2014 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 НА КОРИСНИЧКО ПРАВО НА 

ОПШТИНА ПРИЛЕП НА КП 12306 КО-ПРИЛЕП 

 

           1. Одлуката за откажување на корисничко 

право на Општина Прилеп на КП 12306 КО-Прилеп, 

се објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
Број  08 - 331/17                                               ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 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 ден 07.02.2014 година, 

донесе: 

О Д Л У К А 

за откажување од корисничко право 

 

чл.1 

Општина Прилеп како корисник на градежно 

земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.42195, 

издаден од страна на Агенција за катастар на 

недвижности - Одделение за катастар на 

недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-

27099/2013 од 16.10.2013, за КП 12306 за КО-

Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 12306 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 07 – 324/18                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 

  07.02.2014 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 НА КОРИСНИЧКО ПРАВО НА 

ОПШТИНА ПРИЛЕП НА КП 20890 КО-

ПРИЛЕП 
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           1. Одлуката за откажување на корисничко 

право на Општина Прилеп на КП 20890 КО-

Прилеп, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 331/18                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 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), Советот на Општина 

Прилеп на седницата, одржана на ден 07.02.2014 

година, донесе: 

О Д Л У К А 

за откажување од корисничко право 

 

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-

468/2014 од 13.01.2014, за КП 20890 за КО-

Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 20890 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 07 – 324/19                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.02.2014 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 НА КОРИСНИЧКО ПРАВО НА 

ОПШТИНА ПРИЛЕП НА КП 15938 КО-ПРИЛЕП 

 

           1. Одлуката за откажување на корисничко 

право на Општина Прилеп на КП 15938 КО-Прилеп, 

се објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
Број  08 - 331/19                                                ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 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 ден 07.02.2014 

година, донесе: 

О Д Л У К А 

за откажување од корисничко право 

 

чл.1 

Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 

бр.41880, издаден од страна на Агенција за катастар 

на недвижности - Одделение за катастар на 

недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-

21057/2013 од 23.07.2013, за КП 15938 за КО-

Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 15938 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 07 – 324/20                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.02.2014 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 

УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНАСОГЛАСНО 

ДУП ЗА УАЕ БР.9/1 КВАРТ 1 И 2, ОБЈЕКТ БР.1, 

НА КП БР.13611-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ 

ОД “ЦЕНТАР”-БЈ ДОО 
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           1. Одлуката за утврдување неисполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.9/1 кварт 1 и 2, објект 

бр.1, на КП бр.13611-КО Прилеп, на барање од 

“Центар”-БЈ ДОО, се објавува во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 331/2 0                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 година                                     на Општина Прилеп 

   П р и л е п                                                       Марјан Ристески 
 

 

 

              Врз основа на член 2, став 1, алинеја 
6 од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08) Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
07.02.2014 година, донесе:  
 
 

О Д Л  У К А 
за утврдување неисполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена 
на сообраќајната инфраструктура, 
предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.9/1 кварт 
1 и 2, објект бр.1, на КП бр.13611-КО Прилеп, 
на барање од “Центар”-БЈ ДОО 
 
 

Член 1 
Се утврдува дека не се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена 
на сообраќајната инфраструктура, 
предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.9/1 кварт 
1 и 2, објект бр.1, на КП бр.13611-КО Прилеп. 
                                           
                  Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 
 
 
      
 Број 07 – 324/21                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 07.02.2014 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 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО 

ДУП ЗА УАЕ БР.12, ОБЈЕКТ БР.1, НА КП БР.8654 И 

8652/2-КО ПРИЛЕП , НА БАРАЊЕ ОД СТОЈОВСКИ 

ЦВЕТАН 
  

 

1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно 

ДУП за УАЕ бр.12, објект бр.1, на КП бр.8654 и 

8652/2-КО Прилеп , на барање од Стојовски Цветан, 

се објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп".  

 
Број  08 - 331/2 1                                               ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 година                                         на Општина Прилеп 
   П р и л е п                                                          Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 
од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08) Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
07.02.2014 година, донесе:  

 
О Д Л  У К А 

за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена на 
сообраќајната инфраструктура, предвидена 
согласно ДУП за УАЕ бр.12, објект бр.1, на КП 
бр.8654 и 8652/2-КО Прилеп , на барање од 
Стојовски Цветан 

 
Член 1 

Се утврдува дека се исполнети услови 
за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена на 
сообраќајната инфраструктура, предвидена 
согласно ДУП за УАЕ бр.12, објект бр.1, на КП 
бр.8654 и 8652/2-КО Прилеп. 

                                                              
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
      

Број 07 – 324/22                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

07.02.2014 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 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ 

СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА 

СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, 

ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ 

БР.6, ОБЈЕКТ БР.1, НА КП БР.10674-КО 

ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД БЛАГОЕСКИ 

ОРДАН И МИЛИЦА 
 

1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.6, објект бр.1, на КП 

бр.10674-КО Прилеп, на барање од Благоески 

Ордан и Милица, се објавува во "Службен гласник 

на Општина Прилеп". 

Број  08 - 331/22                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 година                                   на Општина Прилеп 

   П р и л е п                                                      Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08) Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
07.02.2014 година, донесе:  

 
О Д Л  У К А 

за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена 
на сообраќајната инфраструктура, 
предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.6, објект 
бр.1, на КП бр.10674-КО Прилеп, на барање 
од Благоески Ордан и Милица 

 
Член 1 

Се утврдува дека се исполнети услови 
за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена 
на сообраќајната инфраструктура, 
предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.6, објект 
бр.1, на КП бр.10674-КО Прилеп. 

                                                           
                          Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

      
Број 07 – 324/23                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 

07.02.2014 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 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО 

ДУП ЗА УАЕ БР. 6,  ОБЈЕКТ БР.1, НА КП БР.11168-

КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ВЕЛЕСКА 

ТРАЈАНКА 

1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно 

ДУП за УАЕ бр. 6,  објект бр.1, на КП бр.11168-КО 

Прилеп, на барање од Велеска Трајанка, се објавува 

во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

Број  08 - 331/2 3                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.02.2014 година                                       на Општина Прилеп 

   П р и л е п                                                          Марјан Ристески 

 
 

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 
од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08) Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
07.02.2014 година, донесе:  

 
 

О Д Л  У К А 
за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена на 
сообраќајната инфраструктура, предвидена 
согласно ДУП за УАЕ бр. 6,  објект бр.1, на КП 
бр.11168-КО Прилеп, на барање од Велеска 
Трајанка 
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Член 1 
Се утврдува дека се исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена 
на сообраќајната инфраструктура, 
предвидена согласно ДУП за УАЕ бр. 6,  
објект бр.1, на КП бр.11168-КО Прилеп. 

                                                              
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

      
Број 07 – 324/24                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.02.2014 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 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ 

УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ 

ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО 

ДУП ЗА УАЕ БР.13 – ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР.2, НА КП 

БР.15047/1 И 15046/1-КО ПРИЛЕП , НА БАРАЊЕ ОД 

ЗДРАВКОВ ЖИВКО 

          1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.13 – дел, објект бр.2, на 

КП бр.15047/1 и 15046/1-КО Прилеп , на барање 

од Здравков Живко, се објавува во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

Број  08 - 331/24                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 година                                    на Општина Прилеп 

   П р и л е п                                                      Марјан Ристески 
 

 

 

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08) Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
07.02.2014 година, донесе:  

 
 
 

О Д Л  У К А 
за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 
согласно ДУП за УАЕ бр.13 – дел, објект бр.2, 

на КП бр.15047/1 и 15046/1-КО Прилеп , на 
барање од Здравков Живко 

 
Член 1 

Се утврдува дека се исполнети услови 
за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена на 
сообраќајната инфраструктура, предвидена 
согласно ДУП за УАЕ бр.13 – дел, објект бр.2, 
на КП бр.15047/1 и 15046/1-КО Прилеп. 

                                                              
Член 2 

 
Оваа Одлука влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

      
Број 07 – 324/25                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 

07.02.2014 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 

УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕТИ 

УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА 

СОГЛАСНО ДУП ЗА УБ 11.01 И 11.05, ОБЈЕКТ 

БР.4, НА КП БР.9728-КО ПРИЛЕП, 

НА БАРАЊЕ ОД ЈОВАНОВА ФЛОРА, 

ЈОВАНОВА АНГЕЛА И ЈОВАНОВ 

ХРИСТИЈАН 

            1. Одлуката за утврдување неисполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно 

ДУП за УБ 11.01 и 11.05, објект бр.4, на КП бр.9728-

КО Прилеп , на барање од Јованова Флора,Јованова 

Ангела и Јованов Христијан, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

Број  08 - 331/25                                               ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 година                                        на Општина Прилеп 
   П р и л е п                                                           Марјан Ристески 
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Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08) Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
07.02.2014 година, донесе:  

 
О Д Л  У К А 

за утврдување неисполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена 
на сообраќајната инфраструктура, 
предвидена согласно ДУП за УБ 11.01 и 11.05, 
објект бр.4, на КП бр.9728-КО Прилеп , на 
барање од Јованова Флора, Јованова Ангела 
и Јованов Христијан 

 
Член 1 

Се утврдува дека не се исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
промена на сообраќајната инфраструктура, 
предвидена согласно ДУП за УБ 11.01 и 11.05, 
објект бр.4, на КП бр.9728-КО Прилеп. 

                                                              
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 07 – 324/26                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 

07.02.2014 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 

УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО 

ДУП ЗА УАЕ БР.2-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР.2 И БР.3, НА 

КП БР.12594-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

ЈОВЧЕСКИ ДИМИТРИЈЕ 

           1. Одлуката за утврдување неисполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.2-дел, објект бр.2 и бр.3, 

на КП бр.12594-КО Прилеп, на барање од Јовчески 

Димитрије, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

Број  08 - 331/26                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 година                                      на Општина Прилеп 
   П р и л е п                                                         Марјан Ристески 

 
             Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08) Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
07.02.2014 година, донесе:  
 

О Д Л  У К А 
за утврдување неисполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена 
на сообраќајната инфраструктура, 
предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.2-дел, 
објект бр.2 и бр.3, на КП бр.12594-КО Прилеп, 
на барање од Јовчески Димитрије 
 

Член 1 
Се утврдува дека не се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена 
на сообраќајната инфраструктура, 
предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.2-дел, 
објект бр.2 и бр.3, на КП бр.12594-КО Прилеп. 
                                                              

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 
 
Број 07 – 324/27                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 

07.02.2014 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 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ 

СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА 

СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, 

ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ГУП ЗА ПРИЛЕП, 

ОБЈЕКТ БР.1 НА КП БР.23041-КО ПРИЛЕП, А ЗА 

ОБЈЕКТ БР.4 НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ, НА 

БАРАЊЕ ОД ЈОШЕСКИ ДАНЧО 
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1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ГУП за Прилеп, објект бр.1 на КП 

бр.23041-КО Прилеп, а за објект бр.4 неисполнети 

услови,  на барање од Јошески Данчо, се објавува 

во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

Број  08 - 331/27                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 година                                    на Општина Прилеп 

   П р и л е п                                                      Марјан Ристески 
 

 

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08) Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
07.02.2014 година, донесе:  

 
О Д Л  У К А 

за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена 
на сообраќајната инфраструктура, 
предвидена согласно ГУП за Прилеп, објект 
бр.1 на КП бр.23041-КО Прилеп, а за објект 
бр.4 неисполнети услови,  на барање од 
Јошески Данчо 

 
Член 1 

Се утврдува дека се исполнети услови 
за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена 
на сообраќајната инфраструктура, 
предвидена согласно ГУП за Прилеп, објект 
бр.1 на КП бр.23041-КО Прилеп. 

 
Член 2 

Се утврдува дека не се исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
промена на сообраќајната инфраструктура, 
предвидена согласно ГУП за Прилеп, објект 
бр.4 на КП бр.23041-КО Прилеп. 

                                        
Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

      
Број 07 – 324/28                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 

07.02.2014 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 

УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ 

ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО 

ГУП ЗА ПРИЛЕП, ОБЈЕКТ БР.2, НА КП БР.20122-КО 

ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД КУЗЕВСКИ БОШКО 

 

1. Одлуката за утврдување неисполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно 

ГУП за Прилеп, објект бр.2, на КП бр.20122-КО 

Прилеп, на барање од Кузевски Бошко, се објавува 

во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

 

Број  08 - 331/28                                               ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 година                                        на Општина Прилеп 

   П р и л е п                                                          Марјан Ристески 
 

 

           Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 
од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08) Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
07.02.2014 година, донесе:  
 
 

О Д Л  У К А 
за утврдување неисполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена на 
сообраќајната инфраструктура, предвидена 
согласно ГУП за Прилеп, објект бр.2, на КП 
бр.20122-КО Прилеп, на барање од Кузевски 
Бошко 
 

Член 1 
              Се утврдува дека не се исполнети 
услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена на 
сообраќајната инфраструктура, предвидена 
согласно ГУП за Прилеп, објект бр.2, на КП 
бр.20122-КО Прилеп. 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 

      
Број 07 – 324/29                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 

07.02.2014 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 

ИСПОЛНЕТИ УТВРДУВАЊЕ 

УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ 

ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА 

СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, 

РЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.6, 

ОБЈЕКТ БР.1 И БР.2, НА КП БР.10774-КО 

ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД МЕФАИЛОСКИ 

РАМАДАН 

            1. Одлуката за исполнети утвдување услови 

за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, редвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.6, објект бр.1 и бр.2, на 

КП бр.10774-КО Прилеп , на барање од 

Мефаилоски Рамадан, се објавува во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

Број  08 - 331/29                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 година                                     на Општина Прилеп 
   П р и л е п                                                        Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08) Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
07.02.2014 година, донесе:  

 
О Д Л  У К А 

за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена 
на сообраќајната инфраструктура, редвидена 
согласно ДУП за УАЕ бр.6, објект бр.1 и бр.2, 
на КП бр.10774-КО Прилеп , на барање од 
Мефаилоски Рамадан 

Член 1 
            Се утврдува дека се исполнети услови 
за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена 
на сообраќајната инфраструктура, 
предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.6, објект 
бр.1 и бр.2, на КП бр.10774-КО Прилеп. 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 
      
Број 07 – 324/30                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.02.2014 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 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО 

ДУП ЗА УАЕ БР.17-А, ОБЈЕКТ БР.4, НА КП БР.15938-

КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ  

ОД ПЕТРЕСКИ РУБИН 

1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно 

ДУП за УАЕ бр.17-А, објект бр.4, на КП бр.15938-

КО Прилеп , на барање од Петрески Рубин, се 

објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

Број  08 - 331/30                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.02.2014 година                                      на Општина Прилеп 

   П р и л е п                                                        Марјан Ристески 

 
 

 

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 
од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08) Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
07.02.2014 година, донесе:  

 
 
 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 2  од 07.02.2014 година 

19 

_______________________________________________________________ 

О Д Л  У К А 
за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена 
на сообраќајната инфраструктура, 
предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, 
објект бр.4, на КП бр.15938-КО Прилеп , на 
барање од Петрески Рубин. 
 

Член 1 
             Се утврдува дека се исполнети услови 
за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена 
на сообраќајната инфраструктура, 
предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, 
објект бр.4, на КП бр.15938-КО Прилеп. 
 

Член 2 
          Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 
      
Број 07 – 324/31                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

07.02.2014 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 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ 

СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА 

СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, 

ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ 

БР.2,УБ 2/3,УМ 1, ОБЈЕКТ БР.1, 

НА КП БР.12448-КО ПРИЛЕП , НА БАРАЊЕ 

ОД ПУПУНЧЕСКИ ЗОРАН 

          1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.2,УБ 2/3,УМ 1, објект 

бр.1, на КП бр.12448-КО Прилеп , на барање од 

Пупунчески Зоран, се објавува во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

Број  08 - 331/32                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 година                                     на Општина Прилеп 
   П р и л е п                                                       Марјан Ристески 

 

 
 

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08) Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
07.02.2014 година, донесе:  

 
 

О Д Л  У К А 
за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена на 
сообраќајната инфраструктура, предвидена 
согласно ДУП за УАЕ бр.2,УБ 2/3,УМ 1, објект 
бр.1, на КП бр.12448-КО Прилеп , на барање од 
Пупунчески Зоран 

 
Член 1 

Се утврдува дека се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена на 
сообраќајната инфраструктура, предвидена 
согласно ДУП за УАЕ бр.2,УБ 2/3,УМ 1, објект 
бр.1, на КП бр.12448-КО Прилеп. 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 

      
 

Број 07 – 324/32                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 

07.02.2014 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 

УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕТИ 

УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА 

СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.9,У.Б. 9/1 КВАРТ 

3И4, ОБЈЕКТ БР.2, НА КП БР.13800 

-КО ПРИЛЕП , НА БАРАЊЕ  

ОД РАЕСКИ ЖИВКО 
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               1. Одлуката за утврдување неисполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.9,У.Б. 9/1 Кварт 3и4, 

објект бр.2, на КП бр.13800-КО Прилеп , на 

барање од Раески Живко,  се објавува во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

Број  08 - 331/33                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 година                                     на Општина Прилеп 

   П р и л е п                                                      Марјан Ристески 

 

            Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08) Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
07.02.2014 година, донесе:  
 
 

О Д Л  У К А 
за утврдување неисполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена 
на сообраќајната инфраструктура, 
предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.9,У.Б. 9/1 
Кварт 3 и 4, објект бр.2, на КП бр.13800-КО 
Прилеп , на барање од Раески Живко 
 

Член 1 
            Се утврдува дека не се исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
промена на сообраќајната инфраструктура, 
предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.9,У.Б. 9/1 
Кварт 3 и 4, објект бр.2, на КП бр.13800-КО 
Прилеп. 

Член 2 
            Оваа Одлука влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 
      
Број 07 – 324/33                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 

07.02.2014 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 

УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ 

СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА 

СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, 

ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.16-

ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР.2, НА КП БР.18064 

-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ  

ОД РИСТЕСКИ ИЛИЈА 

1. Одлуката за утврдување неисполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно 

ДУП за УАЕ бр.16-дел, објект бр.2, на КП бр.18064-

КО Прилеп, на барање од Ристески Илија, се 

објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

Број  08 - 331/33                                               ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 година                                       на Општина Прилеп 

   П р и л е п                                                          Марјан Ристески 
 

 

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 
од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
07.02.2014 година, донесе:  

 
О Д Л  У К А 

за утврдување неисполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена на 
сообраќајната инфраструктура, предвидена 
согласно ДУП за УАЕ бр.16-дел, објект бр.2, на 
КП бр.18064-КО Прилеп, на барање од 
Ристески Илија 

 
Член 1 

Се утврдува дека не се исполнети 
услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена на 
сообраќајната инфраструктура, предвидена 
согласно ДУП за УАЕ бр.16-дел, објект бр.2, на 
КП бр.18064-КО Прилеп. 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

      
 
Број 07 – 324/34                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.02.2014 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 

УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ 

ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО 

ГУП НА ГРАД ПРИЛЕП, ОБЈЕКТ БР.2, НА КП 

БР.22658-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

РИСТЕСКИ РИСТЕ 

1. Одлуката за утврдување неисполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ГУП на град Прилеп, објект бр.2, на КП 

бр.22658-КО Прилеп , на барање од Ристески 

Ристе, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 331/3 4                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 година                                  на Општина Прилеп 

   П р и л е п                                                    Марјан Ристески 
 

 

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08) Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
07.02.2014 година, донесе:  

 
О Д Л  У К А 

за утврдување неисполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена 
на сообраќајната инфраструктура, 
предвидена согласно ГУП на град Прилеп, 
објект бр.2, на КП бр.22658-КО Прилеп , на 
барање од Ристески Ристе 

 
Член 1 

Се утврдува дека не се исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
промена на сообраќајната инфраструктура, 
предвидена согласно ГУП на град Прилеп, 
објект бр.2, на КП бр.22658-КО Прилеп. 

 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
      
Број 07 – 324/35                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.02.2014 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 

УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО 

ГУП ЗА ПРИЛЕП, ОБЈЕКТ БР.1, НА КП БР.5061-КО 

ПРИЛЕП,  НА БАРАЊЕ ОД САЛИЈЕСКИ АЗИР 

           1. Одлуката за утврдување неисполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно 

ГУП за Прилеп, објект бр.1, на КП бр.5061-КО 

Прилеп , на барање од Салијески Азир, се објавува 

во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

Број  08 - 331/35                                               ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 година                                        на Општина Прилеп 

   П р и л е п                                                           Марјан Ристески 
 

 

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 
од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08) Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
07.02.2014 година, донесе:  

 
 

О Д Л  У К А 
за утврдување неисполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 
сообраќајната инфраструктура, предвидена 
согласно ГУП за Прилеп, објект бр.1, на КП 

бр.5061-КО Прилеп , на барање од Салијески 
Азир 
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Член 1 
             Се утврдува дека не се исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
промена на сообраќајната инфраструктура, 
предвидена согласно ГУП за Прилеп, објект 
бр.1, на КП бр.5061-КО Прилеп. 
 

Член 2 
                Оваа Одлука влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 
 
Број 07 – 324/36                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.02.2014 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 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ 

ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА 

СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.16 – ДЕЛ, ОБЈЕКТ 

БР.2, НА КП БР.22138 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ 

ОД СТЕВАНОСКИ БЛАГОЈА 

 

                   1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.16 – дел, објект бр.2, на 

КП бр.22138-КО Прилеп, на барање од Стеваноски 

Благоја, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

Број  08 - 331/36                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.02.2014 година                                    на Општина Прилеп 

   П р и л е п                                                      Марјан Ристески 

 
 

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08) Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
07.02.2014 година, донесе:  

 

О Д Л  У К А 
за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена на 
сообраќајната инфраструктура, предвидена 
согласно ДУП за УАЕ бр.16 – дел, објект бр.2, 
на КП бр.22138-КО Прилеп, на барање од 
Стеваноски Благоја 

 
Член 1 

Се утврдува дека се исполнети услови 
за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена на 
сообраќајната инфраструктура, предвидена 
согласно ДУП за УАЕ бр.16 – дел, објект бр.2, 
на КП бр.22138-КО Прилеп. 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

      
Број 07 – 324/37                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 

07.02.2014 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 

УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ 

СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА 

СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, 

ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР. 1-

ТРИЗЛА ПОДКУЛИ, ОБЈЕКТ БР.1 

И БР.2, НА КП БР.6074-КО ПРИЛЕП, 

НА БАРАЊЕ ОД СТЕВАНОСКИ ЈОВАН 
 

1. Одлуката за утврдување неисполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно 

ДУП за УАЕ бр. 1-Тризла Подкули, објект бр.1 и 

бр.2, на КП бр.6074-КО Прилеп, на барање од 

Стеваноски Јован, се објавува во "Службен гласник 

на Општина Прилеп". 

Број  08 - 331/37                                                ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.02.2014 година                                         на Општина Прилеп 

   П р и л е п                                                            Марјан Ристески 
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Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08) Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
07.02.2014 година, донесе:  

 
О Д Л  У К А 

за утврдување неисполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена 
на сообраќајната инфраструктура, 
предвидена согласно ДУП за УАЕ бр. 1-
Тризла Подкули, објект бр.1 и бр.2, на КП 
бр.6074-КО Прилеп, на барање од Стеваноски 
Јован 

 
Член 1 

Се утврдува дека не се исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
промена на сообраќајната инфраструктура, 
предвидена согласно ДУП за УАЕ бр. 1-
Тризла Подкули, објект бр.1 и бр.2, на КП 
бр.6074-КО Прилеп. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
      

Број 07 – 324/38                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 

07.02.2014 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 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА С.КАНАТЛАРЦИ, 

ОБЈЕКТ БР.3, НА КП БР.725 И 730-КО 

КАНАТЛАРЦИ, НА БАРАЊЕ ОД СУЛЕМАНОСКИ 

МУСА 

 

 

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно Урбанистички план за с.Канатларци, 

објект бр.3, на КП бр.725 и 730-КО Канатларци, на 

барање од Сулеманоски Муса, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

Број  08 - 331/38                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 година                                      на Општина Прилеп 

   П р и л е п                                                      Марјан Ристески 
 

 

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 
од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08) Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
07.02.2014 година, донесе:  

 
 

О Д Л  У К А 
за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена 
на сообраќајната инфраструктура, 
предвидена согласно Урбанистички план за 
с.Канатларци, објект бр.3, на КП бр.725 и 730-
КО Канатларци, на барање од Сулеманоски 
Муса 

 
Член 1 

Се утврдува дека се исполнети услови 
за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена 
на сообраќајната инфраструктура, 
предвидена согласно Урбанистички план за 
с.Канатларци, објект бр.3, на КП бр.725 и 730-
КО Канатларци. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
      

Број 07 – 324/39                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 

07.02.2014 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 

УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ 

ИЗВРШИ УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА 

ЗЕМЈИШТЕТО НА КП БР.108-КО – НОВО 

ЛАГОВО  ПРЕДВИДЕНА СО ГЕНЕРАЛНИОТ 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА ГРАД ПРИЛЕП, 

НА БАРАЊЕ ОД АЦЕСКИ ДЕЈАНЧО 

             1. Одлуката за утврдување неисполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши усогласување 

на намената на земјиштето на КП бр.108-КО – 

Ново Лагово предвидена со Генералниот 

Урбанистички План на Град Прилеп, на барање од 

Ацески Дејанчо, се објавува во "Службен гласник 

на Општина Прилеп". 

Број  08 - 331/39                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 година                                    на Општина Прилеп 

   П р и л е п                                                      Марјан Ристески 
 

 

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08) Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
07.02.2014 година, донесе:  

 
О Д Л  У К А 

за утврдување неисполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената на земјиштето на 
КП бр.108-КО – Ново Лагово предвидена со 
Генералниот Урбанистички План на Град 
Прилеп, на барање од Ацески Дејанчо 
 
 

Член 1 
           Се утврдува дека не се исполнети 
услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената на земјиштето од 
заштитно зеленило во домување, на КП 
бр.108-КО – Ново Лагово предвидена со 
Генералниот Урбанистички План на Град 
Прилеп. 
                                 Член 2 
           Оваа Одлука влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

      
Број 07 – 324/40                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.02.2014 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 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ  

СЕ ИЗВРШИ УСОГЛСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА 

ЗЕМЈИШТЕТО НА КП БР.13848-КО – ПРИЛЕП , 

ПРЕДВИДЕНА СО ДУП ЗА УАЕ БР.9, 

НА БАРАЊЕ ОД ДИМЕСКИ ГОРАНЧО 
 

1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши усоглсување на 

намената на земјиштето на КП бр.13848-КО – 

Прилеп , предвидена со ДУП за УАЕ бр.9, на барање 

од Димески Горанчо, се објавува во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

Број  08 - 331/40                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.02.2014 година                                         на Општина Прилеп 

   П р и л е п                                                           Марјан Ристески 

 
 

 

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 
од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08) Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
07.02.2014 година, донесе:  

 
 

О Д Л  У К А 
за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
усоглсување на намената на земјиштето на КП 
бр.13848-КО – Прилеп , предвидена со ДУП за 
УАЕ бр.9, на барање од Димески Горанчо 
 
 

Член 1 
Се утврдува дека се исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
усоглсување на намената на земјиштето од 
паркинг простор во домување, на КП бр.13848-
КО – Прилеп , предвидена со ДУП за УАЕ бр.9. 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 
      
Број 07 – 324/41                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 

07.02.2014 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 

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.745-КО ГОЛЕМО КОЊАРИ, 

НА БАРАЊЕ ОД  ПАЦАНОСКИ ЦАНЕ 

 

                 1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.745-КО Големо Коњари,  на 

барање од  Пацаноски Цане, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

Број  08 - 331/41                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 година                                    на Општина Прилеп 
   П р и л е п                                                     Марјан Ристески 

 

 
 

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08) Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
07.02.2014 година, донесе:  

 
 

О Д Л  У К А 
за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.745-КО Големо Коњари,  на барање од  
Пацаноски Цане 

 
 

Член 1 
           Се утврдува дека се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.745-КО Големо Коњари. 
 

Член 2 
          Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 
      
 
Број 07 – 324/42                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 

07.02.2014 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 

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.4002/1 -КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ 

 ОД ЛОЗАНОСКИ КИРО 

 

          1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување на 

планскиот опфат   и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.4002/1-КО Варош, на барање од  

Лозаноски Киро, се објавува во "Службен гласник 

на Општина Прилеп". 

Број  08 - 331/42                                               ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.02.2014 година                                        на Општина Прилеп 

   П р и л е п                                                           Марјан Ристески 

 

 

              Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 
од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08) Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
07.02.2014 година, донесе:  
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О Д Л  У К А 
за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат   и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.4002/1-КО Варош, на барање од  Лозаноски 
Киро 

Член 1 
Се утврдува дека се исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат   и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.4002/1-КО Варош. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

      
Број 07 – 324/43                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.02.2014 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 

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.246/2-КО БЕРОВЦИ, 

НА БАРАЊЕ ОД  ЈАНКУЛОСКИ 

АЛЕКСАНДАР И ФИЛИП 

1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.246/2-КО Беровци, на барање од  

Јанкулоски Александар и Филип, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

Број  08 - 331/43                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.02.2014 година                                     на Општина Прилеп 

   П р и л е п                                                       Марјан Ристески 

 
 

             Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08) Советот на 

општина Прилеп на седницата одржана на 
07.02.2014 година, донесе:  
 

О Д Л  У К А 
за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат  и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.246/2-КО Беровци, на барање од  
Јанкулоски Александар и Филип 
 

Член 1 
Се утврдува дека се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат  и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.246/2-КО Беровци. 
 

Член 2 
          Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 
      
Број 07 – 324/44                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

07.02.2014 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 

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.1932-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ 

 ОД  ИГЕСКИ ИЛО 

 

           1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување на 

планскиот опфат и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.1932-КО Прилеп, на барање од  

Игески Ило, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

Број  08 - 331/44                                              ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.02.2014 година                                       на Општина Прилеп 

   П р и л е п                                                          Марјан Ристески 

 
 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 2  од 07.02.2014 година 

27 

_______________________________________________________________ 

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
07.02.2014 година, донесе:  

 
 

О Д Л  У К А 
за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.1932-КО Прилеп, на барање од  Игески Ило 

 
Член 1 

Се утврдува дека се исполнети услови 
за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.1932-КО Прилеп. 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
      

Број 07 – 324/45                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 

07.02.2014 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 УТВРДУВАЊЕ 

ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА 

БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.4236-КО ВАРОШ, 

НА БАРАЊЕ ОД  ГУЛАБОСКИ АТАНАСИЈЕ 

 

           1. Одлуката за утврдување 

исполнети услови за донесување на урбанистичко 

планска документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот и вклопување на 

бесправниот објект на КП бр.4236-КО Варош, на 

барање од  Гулабоски Атанасије, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

Број  08 - 331/45                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 година                                      на Општина Прилеп 

   П р и л е п                                                        Марјан Ристески 
 

 

            Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 
од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08) Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
07.02.2014 година, донесе:  
 

О Д Л  У К А 
за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.4236-КО Варош, на 
барање од  Гулабоски Атанасије 
 
 

Член 1 
            Се утврдува дека се исполнети услови 
за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.4236-КО Варош. 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
      
Број 07 – 324/46                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 

07.02.2014 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 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА 

БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП НА 

КП БР.4008-КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД  

ГРАОРОСКИ ТОНИ 
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            1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

на планскиот и вклопување на бесправниот објект 

на КП на КП бр.4008-КО Варош, на барање од  

Граороски Тони, се објавува во "Службен гласник 

на Општина Прилеп". 

Број  08 - 331/46                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 година                                    на Општина Прилеп 

   П р и л е п                                                       Марјан Ристески 
 

 

 

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 
од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08) Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
07.02.2014 година, донесе:  

 
 

О Д Л  У К А 
за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот и вклопување на 
бесправниот објект на КП на КП бр.4008-КО 
Варош, на барање од  Граороски Тони 

 
 

Член 1 
Се утврдува дека се исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот и вклопување на 
бесправниот објект на КП на КП бр.4008-КО 
Варош. 

 
                         Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
      

Број 07 – 324/47                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

07.02.2014 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 

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.407 

И 371-КО ЧУМОВО, НА БАРАЊЕ ОД 

БОШЕСКИ БЛАГОЈА 

           1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување на 

планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.407 и 371-КО Чумово, на барање од  

Бошески Благоја, се објавува во "Службен гласник 

на Општина Прилеп". 

Број  08 - 331/47                                               ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 година                                        на Општина Прилеп 
   П р и л е п                                                           Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 
од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08) Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
07.02.2014 година, донесе:  

 
О Д Л  У К А 

за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат  и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.407 
и 371-КО Чумово, на барање од  Бошески 
Благоја 

 
Член 1 

Се утврдува дека се исполнети услови 
за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат  и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.407 
и 371-КО Чумово. 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

      
 

Број 07 – 324/48                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.02.2014 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 

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.1471/2-КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД  

ПУРДАНОСКА ОЛИВЕРА 

 

 

           1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување на 

планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.1471/2-КО Ореовец, на барање од  

Пурданоска Оливера, се објавува во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

Број  08 - 331/48                                              ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.02.2014 година                                       на Општина Прилеп 

   П р и л е п                                                         Марјан Ристески 

 
 

 

            Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 
од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08) Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
07.02.2014 година, донесе:  
 

О Д Л  У К А 
за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат  и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.1471/2-КО Ореовец, на барање од  
Пурданоска Оливера 
 

Член 1 
            Се утврдува дека се исполнети услови 
за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат  и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.1471/2-КО Ореовец. 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
      
Број 07 – 324/49                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 

07.02.2014 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 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.3222/2-КО 

ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД   

НОЧЕСКИ МЕТОДИЈА 

1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.3222/2-КО Ореовец, на барање од  

Ночески Методија, се објавува во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

Број  08 - 331/49                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 

07.02.2014 година                                    на Општина Прилеп 

   П р и л е п                                                      Марјан Ристески 
 

 

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/08) Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
07.02.2014 година, донесе:  

 
О Д Л  У К А 

за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат  и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.3222/2-КО Ореовец, на барање од  Ночески 
Методија 
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Член 1 
Се утврдува дека се исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат  и 
вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.3222/2-КО Ореовец. 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
      

Број 07 – 324/50                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.02.2014 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 

СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА НА ОПШТИНА 

ПРИЛЕП 2014-2019 ГОДИНА 

 

 1. Програмата за спомен обележја на 

општина прилеп 2014-2019 година, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 331/50                                              ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.02.2014 година                                       на Општина Прилеп 

   П р и л е п                                                         Марјан Ристески 

 

Врз основа на чл.17 од Закон за 

меморијалните споменици и спомен обележјата  

(“Сл. весник на Р Македонија” бр.66/2004 и 

бр.89/2008 ), член 36 став 1 точка 15 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 

5/2002) и член 26 став 1 точка 47 од Статутот на 

Општина Прилеп (’’Службен гласник на Општина 

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

Општина Прилеп на седницата, одржана на  

07.02.2014 година,  донесе: 

 

ПРОГРАМА ЗА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА 

НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

2014-2019 ГОДИНА 

 

 

I. ПОДИГАЊЕ НА СПОМЕН 

ОБЕЛЕЖЈЕ – СКУЛПТУРА НА КРАЛИ 

МАРКО 

Крали Марко (околу 1335 - 17 мај 1395) 

бил последниот крал што владеел во големиот дел 

од Македонија пред повеќевековната власт на 

турските султани и станал најпознат јунак на 

епското народно творештво не само на 

Македонците, туку и пошироко. Царството на 

Волкашин е со средиште во Македонија, и тој се 

смета за македонски цар. 

Крал Марко бил еден од четирите синови на 

кралот Димитрија Волкашин и неговата сопруга 

Евросима (Елена). Освен браќата Андреаш, Иваниш 

и Димитри, Марко имал и сестри: Оливера, Милица, 

а во усните преданија се спомнуваат и Марија, Угра, 

Кита, Ѕвезда, Дева, Вида, Угра, Шаина и Беда. Имал 

две сопруги, Елена и Теодора, но не е познато дали 

имал наследник. 

За време на владеењето на неговиот татко, 

Марко ја имал титулата “млад крал”, односно 

престолонаследник. По Маричката битка во 1371 

год.,  тој станал крал и формално-правно 

совладетел на царот Урош. Според некои 

научници, тој е и единствениот легитимен крал на 

Царство, по смртта на Урош и замирањето на 

династијата Немањиќи. 

Но, владеењето на кралот Марко се 

соочувало со постојани притисоци, како од страна 

на српските големци, така и од страна на Турците, 

кои се посигурно завладувале со Балканот. Тоа 

било време кога многу од владетелите склучувале 

мир со Османлиите, станувајќи нивни вазали. 

Марковото кралство се дефинира како независна 

територија во однос на турската држава. 

 

Покрај турското вазалство, кралот Марко 

се издигнал на ниво на легендарен национален 

херој, под чие владеење народот се чувствувал 

заштитен и поспокоен во однос на соседните 

народи. Музафер Туфан во “Кралот Марко во 

некои турски извори” објаснува дека тоа се должи 

на: “фактот дека тој успеал најдолго да ја сочува 

внатрешната автономија и фактот дека тој тоа го 

постигнал врз основа на својата тактичност, 

државничка мудрост и подготвеност на 

осојузување, дури и по цена на саможртва, со цел 

подолго да се опстане и да се сочува внатрешната 

автономија и соработка на Балканот”. 

На 17 мај 1395 год. во битката кај кај 

Ровине, застанувајќи на страната на турскиот 

султан Бајазит И и борејќи се против влашкиот 

војвода Јован Мирче, кралот Марко загинал. 

Иако го завршува животот како 

османлиски вазал, Крали Марко во народните 

песни останува како непобедлив јунак, заштитник 

на христијаните од османлиите. Тој е значајна 

фигура во културата и историјата на Балканските 

народи. 

Со својата уметничка и естетска вредност, 

скулптурата треба да се вклопи во амбиентот на 

плоштадот Методија Андонов –Ченто. 

1. Услови – Идејниот проект се однесува 

на скулптура изведена во траен 

материјал (мермер), која треба да се 

вклопи во естетската целина на 

архитектонскиот простор. 

http://mk.wikipedia.org/wiki/1335
http://mk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%98
http://mk.wikipedia.org/wiki/1395
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%88%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%88&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%88&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D1%9C%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%98
http://mk.wikipedia.org/wiki/1395
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82_I
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B5&action=edit&redlink=1
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2. Самата скулптура треба да биде 

висока до 5 метри, а партерните 

димензии на постаментот треба да се 

во согласност со Деталниот 

урбанистички план за тој локалитет. 

3. Како извор на финансирање на ова 

спомен-обележје е Влада на 

Република Македонија преку 

соодветното министерство, буџетот на 

општина Прилеп, донации од 

компаниите кои работат со мермер, 

како и други извори. 

4. Рок на изработка и поставување на 

ова спомен-обележје  е 2014-2016 

година. 

5. Одржување на скулптурата – општина 

Прилеп  

II. ПОДИГАЊЕ НА СПОМЕН 

ОБЕЛЕЖЈЕ – СКУЛПТУРА НА МЕТОДИЈА 

ШАТОРОВ ШАРЛО 

Методија Шаторов - Шарло (Прилеп, 10 

јануари 1897 - Пазарџик, 4 септември 1944) бил 

македонски комунист и национален деец. Како 

член на ВМРО - Обедината, во про-македонскот 

крило активно се бори за официјален статус на 

македонскиот народ и јазик како признат 

балкански суверенитет. Како долгогодишен 

активист во комунистичкото движење, Шарло 

непосредно пред Втората светска војна доаѓа на 

чело на Покраинскиот комитет на Комунистичката 

партија на Југославија за Македонија и на 

почетокот од бугарската окупација на Вардарска 

Македонија ја приклучува македонската 

комунистичка организација кон Бугарската 

работничка партија. Овој потег е осуден од страна 

на југословенското комунистичко раководство, тој 

е исклучен од КПЈ, а по ослободувањето поради 

него официјалната македонска комунистичка 

историографија ќе го третира Шарло исклучително 

негативно.  

 

Како една од водечките личности на 

ВМРО (Обединета), а потоа и како водач на 

комунистичкото движење во Македонија, Шарло 

се залагал за самостојна и обединета држава на 

македонскиот народ. Покрај тоа, во архивите на 

некогашната Коминтерна се откриени документи 

според кои Методија Шаторов постојано се 

изјаснувал како Македонец. Тој се смета уште за 

еден од најзаслужните за тоа што Коминтерната и 

Бугарската комунистичка партија го признале 

постоењето на македонскиот народ.  

 

Шарло зазема високо место на 

македонската независност и борец за суверена 

Македонија. Тој е една од најмаркантните 

личности во македонското национално 

ослободително движење кој се залага за 

самостојна Македонија со македонска нација и 

јазик. 

Поради неговите автономистички и 

македонски заложби кои беа во спротивност со 

југословенската идеја, застапувана од 

македонското политичко раководство, Шарло за 

време на комунистичкиот режим беше оцрнуван 

како предавник на македонскиот народ и саботер 

на неговата борба за ослободување. 

 

Рехабилитацијата на Шарло започнува по 

падот на комунизмот, а значителен придонес во 

таа насока дава научниот собир посветен на 

Шарло, а организиран од МАНУ во ноември 2005 

година. 

Со својата уметничка и естетска вредност, 

спомен-обележјето (скулптурата) треба да се 

вклопи во амбиентот на плоштадот во центарот на 

градот.  

Услови – Идејниот проект се однесува на 

скулптура изведена во траен материјал, (бронза), 

која треба да се вклопи во естетската целина на 

архитектонскиот простор. 

1. Самата скулптура треба да биде 

висока до 2,40 метри, а партерните 

димензии на постаментот треба да се 

во согласност со Деталниот 

урбанистички план за тој локалитет. 

2. Како извор на финансирање на ова 

спомен-обележје е буџетот на 

општина Прилеп, донации, како и 

други извори. 

3. Рок на изработка и поставување на 

ова спомен-обележје  е 2014 година. 

4. Одржување на скулптурата – општина 

Прилеп 

III. ПОДИГАЊЕ НА СПОМЕН 

ОБЕЛЕЖЈЕ – СКУЛПТУРА ПОСВЕТЕНА НА 

ЖРТВИТЕ ОД БИТКАТА НА НОЖОТ 

Битката на Ножот е најголемата и 

најкрвавата битка водена од  Македонската 

револуционерна организација во периодот по 

Илинденското востание. Битката се одиграла на 14 

јули 1907 година на врвот Ножот, во близината на 

селото Ракле, Прилепско, а огласот и 

фотографиите се разнеле ширум светот. 

Вкупниот број на загинатите комити во 

областа на планината Ножот е 67. Од нив 45 

загинуваат на самиот врв, други 10 се убиени во 

подножјето на планината Асенова глава, 6 лица 

паѓаат при повлекувањето од врвот, 1 е убиен на 

Мирчоватата ледина, 4 комити се опколени во 

една плевна - Двајцата се убиени, а другите двајца 

(повредени од претходниот ден) се изгорени живи, 

еден фатен комита е обесен по два дена во Велес. 

 

По заземањето на Ножот Турците се 

изживуваат врз загинатите комити, но Енвер бег го 

запира сето тоа и наредува почесен закоп во чест 

на храбрите борци. Телата на комитите по негова 

наредба се закопани во близина на врвот од 

локалните селани. Поради каменестата почва и 

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF
http://mk.wikipedia.org/wiki/10_%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://mk.wikipedia.org/wiki/10_%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://mk.wikipedia.org/wiki/1897
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%9F%D0%B8%D0%BA
http://mk.wikipedia.org/wiki/4_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
http://mk.wikipedia.org/wiki/1944
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0
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http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%A3
http://mk.wikipedia.org/wiki/2005
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://mk.wikipedia.org/wiki/14_%D1%98%D1%83%D0%BB%D0%B8
http://mk.wikipedia.org/wiki/14_%D1%98%D1%83%D0%BB%D0%B8
http://mk.wikipedia.org/wiki/1907
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
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недостатокот на замја тие се затрупани со камења 

и долго потоа делови од телата на комитите се 

разнасувани низ околината од диви животни и 

кучиња . 

Со својата уметничка и естетска вредност, 

ова спомен-обележје   треба да се вклопи во 

амбиентот кај просторот од  поранешниот 

„Солидност”, на кружниот тек што ќе се изгради 

во скора иднина и истото да претставува 

симболика на битката. 

6. Услови – Идејниот проект се однесува 

на скулптура изведена во траен 

материјал, (метал...)  која треба да се 

вклопи во естетска целина со 

просторот. 

7. Самата скулптура треба да биде 

висока до 15 метри, а партерните 

димензии на постаментот треба да се 

во согласност со Деталниот 

урбанистички план за тој локалитет. 

8. Како извор на финансирање на ова 

спомен-обележје се донациите, 

буџетот на општина Прилеп, како и 

други извори. 

9. Рок на изработка и поставување на 

ова спомен-обележје  е 2014 година. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Во текот на годините во зависност од потребите , 

програмата може да претрпи измени и дополнувања. 

    Оваа програма влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник 

на Општина Прилеп,, 

 

 
Број 07 – 324/51                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 

07.02.2014 година                        на Советот на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                            м-р Никола Димески 
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49. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 

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