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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 СОГЛАСНОСТ ЗА  

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИКОТ 

НА УСЛУГИТЕ ЗА ПАРКИРАЊЕ НА 

ПАТНИЧКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА  НА 

ЈАВНИТЕ ПАРКИРАЛИШТА ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА 

ОПШТИНА ПРИЛЕП  ЗА ВРЕМЕ НА 

ОДЖУВАЊЕ НА ПИВО ФЕСТ 2014 – ПРИЛЕП 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ПУП-

ПРИЛЕП БР.03-276/3 

ОД 20.06.2014 ГОДИНА 

 

 

              1. Одлуката за давање согласност за 

спроведување на Одлуката за утврдување на 

Ценовникот на услугите за паркирање на 

патнички моторни возила на Јавните 

паркиралишта од значење за Општина Прилеп 

за време на оджување на ПИВО ФЕСТ 2014 – 

ПРИЛЕП на Управниот одбор на ЈП за ПУП-

Прилеп бр.03-276/3 од 20.06.2014 година, се 

објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
  Број  08 - 1420/1                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
  10.07.2014 година                            на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                           Марјан Ристески 

 

 

                     

 

  

       Врз пснпва на чл.36 ст.1 т.3 и т.4 какп и 

чл.62 и чл.65 пд Закпнпт за лпкална 

сампуправа на РМ (Сл. весник на РМ 

бр.5/2002), какп и врз пснпва на чл.26 ст.1 

тпчка 28 и чл.62 пд Статутпт на Општина 

Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп 

бр.6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Спветпт на 

Општина Прилеп на седницата, пдржана на 

10.07.2014 гпдина, дпнесе: 

О Д Л У К А 
за давање согласност за спроведување на 

Одлуката за утврдување на Ценовникот на 

услугите за паркирање на патнички моторни 

возила на Јавните паркиралишта од значење за 

Општина Прилеп за време на оджување на 

ПИВО ФЕСТ 2014 – ПРИЛЕП на Управниот 

одбор на ЈП за ПУП-Прилеп бр.03-276/3 од 

20.06.2014 година 

 

член.1 
Спветпт на Општина Прилеп дава 

спгласнпст за спрпведуваое на Одлуката за 
утврдуваое на Ценпвникпт на услугите за 
паркираое на патнички мптпрни впзила на 
Јавните паркиралишта пд значеое за Општина 
Прилеп за време на пджуваое на ПИВО ФЕСТ 
2014 – ПРИЛЕП на Управнипт пдбпр на ЈП за 
ПУП-Прилеп бр.03-276/3 пд 20.06.2014 гпдина. 

 
член 2 

Сп пваа пдлука се пптврдува 
Ценпвникпт на услугите за паркираое на 
патнички мптпрни впзила на јавните 
паркиралишта пд значеое  за Општина  
Прилеп за време на пдржуваое на ПИВО ФЕСТ 
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2014 г – ПРИЛЕП, утврден сп Одлуката на 
Управнипт пдбпр на ЈП за ПУП-Прилеп бр.03-
276/3 пд 20.06.2014 гпдина. 

член 3 
Цената на услугата за паркираое на 

патнички мптпрни впзила на јавните 
паркиралишта штп се напдаат на самите 
магистрални и спбирни улици (кплпвпз, 
трптпар, заштитен ппјас) какп и улиците штп 
гравитираат кпн нив или надвпр пд 
ппвршините ппфатени сп тие улици, утврдени 
и дефинирани сп ПДЛУКАТА ЗА УСЛПВИТЕ И 
НАЧИНПТ НА ПАРКИРАОЕ , ПРГАНИЗАЦИЈА, 
УРЕДУВАОЕ И НАЧИН НА НАПЛАТА НА 
ЈАВНИТЕ ПАРКИРАЛИШТА, КАКП И 
БЛПКИРАОЕ, ДЕБЛПКИРАОЕ , ПРЕМЕСТУВАОЕ 
И ЧУВАОЕ НА ВПЗИЛА НА ППДРАЧЈЕТП НА 
ППШТИНА ПРИЛЕП  ( Службен гласник на 
ппштина  Прилеп  брпј 2 пд 22.01.2008 гпдина  
- пдлука бр 08-157/20  пд 22.01.2008 и 
Пдлуката за ппределуваое на времени Јавни 
паркиралишта за време на пдржуваое на 
Пивп Фест 2014 , изнесува: 

- Цена за паркираое на патничкп мптпрнп 
впзилп – 100 денари 
Вп цената е вклучен данпкпт за дпдадена 
вреднпст пд 18 %. 

член 4 
Цената важи за еднпкратнп 

паркираое на впзилата самп за време на 
пдржуваое на манифестацијата. 

член 5 
За впзилата кпи нема да ја ппчитуваат 

Одлуката ќе се применува нивнп дислпцираое 
пд Пајак службата. 

член 6 
Одлуката влегува вп сила псмипт ден 

пд денпт на нејзинптп пбјавуваое вп „Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 
 
Брпј 07 - 1418/2                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина                 на Спветпт 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 ООУ “КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ”  ЗА ОТВОРАЊЕ НА 

ПРОДОЛЖЕН ПРЕСТОЈ  ЗА УЧЕНИЦИТЕ 

 

              1. Решението за давање согласност на 

ООУ “Климент Охридски”  за отворање на 

продолжен престој  за учениците, се објавува 

во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 1420/2                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 

  10.07.2014 година                               на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                             Марјан Ристески 

 

Врз основа на член 32 и чкен 33 

став 3 од Законот за основно образование 

(“Службен весник на РМ” бр. 103/2008, 

33/2010, 116/2010, 156/2010, 6/2011, 

18/2011,51/2011, 100/2012, 24/2013, 41/2014), 

член 36 став 1 точка 15 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на 

РМ” 5/2002) и член 26 став 1 точка 46 од 

Статутот на Општина Прилеп (Службен 

гласник на Општина Прилеп бр.6/2003 и 

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

Прилеп на седницата, одржана на 10.07.2014 

година, донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за давање согласност на ООУ “Климент 

Охридски” за отворање на продолжен престој   

за учениците 

 

1. На ООУ “Климент Охридски” -

Прилеп му се дава согласност за отворање на 

продолжен престој за учениците кои 

посетуваат настава од I - V одделение.  

2. Продолжениот престој ќе се 

реализира во рамките на Годишната Програма 

за работа на училиштето почнувајќи со 

почетокот на учебната 2014-2015 година. 

3. Решението да се достави до ООУ 

“Климент Охридски”, Градоначалникот и 

Архивата на Општина Прилеп. 

3. Решението влегува во сила со денот 

на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
Брпј 07 - 1418/3                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина         на Спветпт 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 

УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ  

ЗА РАБОТА НА  ЈОУДГ,,НАША ИДНИНА’’-

ПРИЛЕП ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА 
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              1. Решението за усвојување на 

Годишниот Извештај  за работа на  

ЈОУДГ,,Наша иднина’’-Прилеп за учебната 

2013/2014 година, се објавува во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 1420/3                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 

  10.07.2014 година                              на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                             Марјан Ристески 

 

          Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр. 5/2002) и член 26 став 1 

точка 32 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 10.07.2014 

година,  донесе: 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 

за усвојување на Годишниот Извештај  за  

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

учебната 2013/2014 година 

 

1. Се усвојува Годишниот Извештај  за работа на  

ЈОУДГ,,Наша иднина’’-Прилеп за учебната 

2013/2014 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 

објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 
 

 

Брпј 07 - 1418/4                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина                на Спветпт на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                   м-р Никола Димески 

 

 

                 Врз основа на член  50 став 1 точка 3 

од Законот за локалната самоуправа ("Службен 

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

Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА  ДЕТАЛЕН 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  ЗА УЕ 15,УБ 15.01, 

ПЛАНСКИ ОПФАТ “1”, КО ПРИЛЕП, 

ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 

              1. Одлуката за донесување на Детален 

урбанистички план  за УЕ 15, УБ 15.01, 

плански опфат “1”, КО ПРИЛЕП, Општина 

Прилеп, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 1420/4                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
  10.07.2014 година                              на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                            Марјан Ристески 

 

                Врз основа на чл.26,ст.4 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, 70/13, 163/13 и 

42/14), 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 (“Службен 

гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 

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

Прилеп на седницата, одржана на 10.07.2014 

година,  донесе: 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА 

УЕ 15,  УБ 15.01, ПЛАНСКИ ОПФАТ “1”,, 

КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2012-2017 

 

Чл.1 

Се  донесува Детален урбанистички 

план за   УЕ 15, дел од УБ 15.01, плански 

опфат “1”, КО ПРИЛЕП,  Општина Прилеп, 

плански период 2012-2017, (во понатамошниот 

текст: планот). 

             Планскиот опфат го дефинираат 

следните  граници: 

  од северната страна, со осовината на  

улица ,,Бошко Јанкоски,, 

 од југоисточната страна, со осовината на улица 

,,Лазо Филипоски,, 

 од западната страна, со осовината на улица 

,,Цане Коњарец,, 

Вака оформениот плански опфат  има вкупна 

површина од 0,5 ха. 

 

Чл.2 

              Планот од чл.1 на оваа Одлука ги 

содржи следните прилози: 

               -Согласност од МТВ за Детален 

урбанистички план за  УЕ 10,  УБ 10.01 

,плански опфат ,,3,, , КО Прилеп плански 

период 2012 – 2017  со бр. 14-7552/2 од 

11.06.2014 г 

-Предлог план  план  за УЕ 15, УБ 

15.01 - плански опфат ..1.., Општина Прилеп, 

плански период 2012-2017, со тех.бр.6/13 од 

мај 2014 година 

-Извештај за извршена стручна 

ревизија со тех. бр. 011/13 од февруари 2013. 

изработена од ..ЈП за ПУП..- Прилеп 

-Извештај за постапување по 

забелешките од стручната ревизија со бр. 07-

74/2 од 21.02.2013 год. од  изработувачот на 

планот 

-Решение за формирање на стручна 

комисија  бр.08-329/1 од 09.02.2012г. 

-Стручно мислење бр.03-906/3 од 

04.04.2013година 
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-Одговор по мислење на Општинската 

комисија за урбанизам за ДУП за УЕ 15, УБ 

15.01 - плански опфат ..1.., Општина Прилеп, 

со бр. 07-136/2 од 17.04.2013 год. 

-Одлука за утврдување на Нацрт 

Деталниот урбанистички план за УЕ 15, УБ 

15.01 - плански опфат ..1.., Општина Прилеп, 

бр.07-1596/18 од 04.06.2013 година 

-Одлука за измена на Одлуката за 

утврдување Нацрт детален урбанистички план 

за УЕ 15, УБ 15.01 - плански опфат ..1.., 

Општина Прилеп,  со бр. 08-1638/1 од 

11.06.2013 год. 

-Одлука за организирање на јавна 

презентација и јавна анкета за Нацрт 

Деталниот урбанистички план за УЕ 15, УБ 

15.01 - плански опфат ..1.., Општина Прилеп,  

со бр. 08-1638/1 од 11.06.2013 год. на 

27.06.2013 год. во сала бр.3 во новата зграда на 

Општина Прилеп. 

-Соопштение  бр. 03-1638/2 од 11.06.2013 

година објавено во весниците ..Нова 

Македонија.. и ..Вечер.. на ден 13.06.2013 

година 

 -Известување до јавните претпријатија 

бр.09-44/5 од 18.06.2013год. и копија од 

достава-повратници 

 - Список на присутни лица на Јавната 

презентација  

 -Решение за формирање на стручна 

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

 -Записник за одржана јавна 

презентација по Нацрт детален урбанистички 

план за УЕ 15, УБ 15.01 - плански опфат ..1.., 

Општина Прилеп, со бр. 09-64/5 од 27.06.2013 

год. 

-Извештај од  Јавна презентација и 

Јавна анкета бр.09-64/6 од 04.07.2013 година 

-Известување за постапување по 

извештајот од јавната презентација и јавната 

анкета бр.09-64/7 од 04.07.2013 година 

      -Одлука за неспроведувње на 

стратегиска оцена  бр.08-3123/1 од 30.12.2013 

година 

      - Мислење од Министерство за 

животна средина и просторно планирање 

бр.15-1257/2 од 18.02.2014 г 

  -Согласност од ЕВН Македонија, 

КЕЦ Прилеп со бр.27-1306/2 од 15.07.2013год. 

  -Согласнот од  ЈКП Водовод и 

канализација Прилеп со бр.03-341/2 од 

28.06.2013 година 

              -Геодетски елаборат 

ОПШТ ДЕЛ                  

                   1. НАСЛОВНА  СТРАНА 

                   2. СОДРЖИНА 

                   3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА 

НА ФИРМАТА 

                   4. ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА НА 

ПРАВНОТО ЛИЦЕ 

                   5. ОВЛАСТУВАЊЕ НА 

ПЛАНЕРОТ И  СОРАБОТНИЦИТЕ 

                   6. ПЛАНСКА ПРОГРАМА 

                   7. ПИСМА ОД ЈАВНИТЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 

                   8. ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА 

АЖУРИРАНА ПОДЛОГА 

                 

  ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 01-13 

                       А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 

                       1. ВОВЕД 

                       2. ГЕОГРАФСКИ И 

ГЕОДЕТСКИ ПОДАТОЦИ ЗА 

                           ПРОСТОРОТ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

                       3. ИСТОРИЈАТ НА 

ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ  во   

                           ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

                       4. ПОДАТОЦИ ЗА 

ПРИРОДНИТЕ ЧИНИТЕЛИ 

                       - природни фактори 

                       - сеизмика на просторот 

                       - климатски  услови 

                       - културно наследство    

                       5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ 

ВРЕДНОСТИ И ЧИНИТЕЛИ 

                       - инвентаризација на постоен 

градежен фонд 

                       - инвентаризација на постојна 

комунална инфраструктура 

                       

                       6. АНАЛИЗА НА СТЕПЕНОТ 

НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

                      ПОСТОЈНИОТ ПЛАН СО 

МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ 

                       - степен на реализација   

                       - извод од постоен    ГУП  и  ДУП 

                       - програмска  задача 

                       - концепт  за просторен развој 

                       Б. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

НА 

                        ПОСТОЈНАТА СОСТОЈБА 

                       В. ГРАФИЧКИ  ПРИЛОЗИ 

 Микролокација - ситуација---------------м = 1: 

10000 

 извод од ГУП  - ПРИЛЕП ---------------  м = 1:  

5000 

 намена  и сообраќај 

 извод од ДУП -за УАЕ бр.10-дел,-------- м = 1: 

1000 

 ажурирана геодетска подлога-------------- м = 1:  

500      

 инвентаризација и снимање на постоен 

 градежен фонд, инфраструктура и вкупна 

 физичка супраструктура-------------------   м = 1: 

500 

 инвентаризација и снимка на бесправно 

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

500         

 ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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         А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 

                     1.  ВОВЕД 

                        2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА 

                         ЗА ИЗГРАДБА И НАМЕНА НА 

ГРАДЕЖНОТО 

                         ЗЕМЈИШТЕ И ОБЈЕКТИТЕ    

                         - групи на класи на намени 

                         - парцелација и регулација 

                         - површини за градба и 

висински план 

                       3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА 

                       ЗА СООБРАЌАЈНА  И  

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

                        - примарна и секундарна  

сообраќајна  мрежа 

                        - нивелациско решение 

                        - хидротехничка инфраструктура 

                        - електроенергетика 

                        4.  ОСТАНАТО   

                            - делумно обработени  барања 

                            - економско образложение 

                         5.  МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 

                        - мерки за заштита на животната 

средина 

                        - мерки за заштита на природата 

                        - мерки за заштита на 

културното наследство 

                        - мерки за заштита од пожар и 

други 

                         природни и технички непогоди 

                        - мерки за заштита и спасување 

                         6.  УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, 

РАЗВОЈ  И  КОРИСТЕЊЕ НА                             

                            ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ 

ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

                         - општи   услови 

                         - посебни   услови 

                        Б. НУМЕРИЧКИ  И 

БИЛАНСНИ  ПОКАЗАТЕЛИ  НА    

                        ПЛАНИРАНИОТ РАЗВОЈ 

                                                                                                                               

                        В. ГРАФИЧКИ  ПРИЛОЗИ 

                                                                                                                                

     1.  РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН И ПЛАН НА 

ПОВРШИНИ ЗА ГРАДЕЊЕ----------------  м =1: 

500 

 

     2.  СООБРАЌАЕН ПЛАН И 

НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН И ПЛАН НА 

ЗЕЛЕНИЛО----------  м =1: 500 

 

    3. ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН-------  м =1: 

500 

 водовод 

 канализација 

 електрика 

 птт     

      4.  СИНТЕЗЕН ПЛАН НА ПЛАНСКИТЕ 

РЕШЕНИЈА--------------------------------------- =1: 

500 

 

Чл.3 

Планот се заверува во 7 (седум) 

примероци, од кои: еден се чува во архивата на 

Советот, еден кај органот што го спроведува, 

еден во надлежниот државен архив, еден 

примерок се доставува до Органот на 

државната управа надлежен за вршење на 

работите од областа на уредување на 

просторот, еден примерок се доставува до 

Државниот инспекторат за градежништво и 

урбанизам, еден примерок се доставува до 

Државниот завод за геодетски работи и еден 

примерок се изложува кај  донесувачот на 

Планот, заради достапност на јавноста. 

Заверката со потпис и печат ќе ја изврши 

претседателот на Советот на општина Прилеп. 

 

Чл.4 

Составен дел на оваа Одлука е 

Извештајот од јавната презентација и јавната 

анкета, со образложение за прифатените и 

неприфатените забелешки, изработен од 

стручна комисија формирана од  

градоначалникот на Општината. 

Чл.5 

Советот на општина Прилеп е должен 

во рок од 30 дена од донесувањето на Планот 

да обезбеди картирање на Планот на хамер или 

астралон. Картираните подлоги се предаваат 

на Државниот Завод за геодетски работи на 

чување и користење, како подлоги за издавање 

на нумерички податоци. 

 

Чл.6 

Планот ќе го спроведува надлежниот орган на 

општина Прилеп. 

 

Чл.7 

Оваа Одлука со заверен примерок од 

Планот се доставува до Органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од 

областа на уредување на просторот. 

 

Чл.8 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во Службен 

гласник на Општина Прилеп. 

 

Брпј 07 - 1418/5                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина            на Спветпт 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 

ДОНЕСУВАЊЕ НА   ДЕТАЛЕН 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  ЗА УЕ 16, УБ 16.03, 

ПЛАНСКИ ОПФАТ “1”, КО ПРИЛЕП, 

ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 

              1. Одлуката за донесување на  Детален 

урбанистички план  за УЕ 16, УБ 16.03, 

плански опфат “1”, КО ПРИЛЕП, Општина 

Прилеп, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 1420/5                                ГРАДОНАЧАЛНИК 
  10.07.2014 година                           на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                         Марјан Ристески 

 

Врз основа на чл.26,ст.4 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, 70/13, 163/13), 

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 (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп на седницата , одржана на 

10.07.2014 година,  донесе: 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА 

УЕ 16,  УБ 16.03, ПЛАНСКИ ОПФАТ “1”,, 

КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2012-2017 

 

Чл.1 

Се  донесува Детален урбанистички 

план за   УЕ 16, дел од УБ 16.03, плански 

опфат “1”, КО ПРИЛЕП,  Општина Прилеп, 

плански период 2012-2017, (во понатамошниот 

текст: планот). 

Планскиот опфат го дефинираат следните  

граници: 

 од северозапад, со осовината на  улица ,,3-ти 

Ноември,, 

 од југозапад, со осовината на ул. ,,Круме 

Беќар,,  

 од југоисток, со осовината на ул. 

,,Новопроектирана 1,,  

 од североисток, со осовината на ул. 

,,Новопроектирана 2,, 

 

Површината на планскиот опфат за УЕ 

бр.16, УБ бр.16.03, плански опфат “1”,,, 

изнесува околу 2,9 ха . 

 

Чл.2 

   Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи 

следните прилози: 

-Согласност од МТВ за Детален урбанистички 

план за  УЕ 16,  УБ 16.03 ,плански опфат ,,3,, , 

КО Прилеп плански период 2012 – 2017  со бр. 

14-7643/2 од 18.06.2014 г 

 Предлог план  план  за УЕ 16, УБ 16.03 - 

плански опфат ..1.., Општина Прилеп, плански 

период 2012-2017, со тех.бр.37/12 од декември 

2013 година 

 Извештај за извршена стручна ревизија со тех. 

бр.45/12 од мај 2012 год. изработена од ..ЈП за 

ПУП..- Прилеп 

 Извештај за постапување по забелешките од 

стручната ревизија со бр. 07-160/1 од 

12.06.2012 год. од  изработувачот на планот 

 Решение за формирање на стручна комисија  

бр.08-329/1 од 09.02.2012г. 

 Стручно мислење бр.03-985/6 од 

17.07.2012година 

 Одговор по мислење на Општинската комисија 

за урбанизам  со бр. 07-300/2 од 16.08.2012 

год. 

 Одлука за утврдување на Нацрт Деталниот 

урбанистички план за УЕ 16, УБ 16.03 - 

плански опфат ..1.., Општина Прилеп, бр.07-

1915/17 од 27.07.2012 година 

 Одлука за организирање на јавна презентација 

и јавна анкета за Нацрт Деталниот 

урбанистички план за УЕ 16, УБ 16.03 - 

плански опфат ..1.., Општина Прилеп, со бр.08-

2205/1 од 03.09.2012 година  

 Соопштение  бр. 03-2205/2 од 03.09.2012 

година објавено во весниците ..Ден.. и ..Вечер.. 

на ден 04.09.2012 година 

 Известување до јавните претпријатија бр.09-

59/5 од 10.09.2012год. и копија од достава-

повратници 

 Список на присутни лица на Јавната 

презентација  

 Решение за формирање на стручна 

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

 Записник за одржана јавна 

презентација по Нацрт детален урбанистички 

план за УЕ 16, УБ 16.03 - плански опфат ..1.., 

Општина Прилеп, со бр. 09-44/7 од 18.09.2012 

год. 

 Извештај од  Јавна презентација и Јавна анкета 

бр.09-59/7 од 26.09.2012 година 

 Известување за постапување по извештајот од 

јавната презентација и јавната анкета бр.09-

59/8 од 29.06.2012 година 

 Одлука за неспроведувње на стратегиска оцена   

  Мислење од Министерство за животна 

средина и просторно планирање  
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 Согласност од ЕВН Македонија, КЕЦ Прилеп 

со бр.27-2748/2 од 30.10.2012год. 

 Согласнот од  ЈКП Водовод и канализација 

Прилеп со бр.03-566/2 од 17.10.2012 година 

 Согласнот од  Македонски телеком АД со 

бр.251-394878/2 од 25.10.2012 година 

 Согласнот од  Дирекција за заштита и 

спасување - Прилеп со бр.10-393/22 од 

17.10.2012 година 

 Согласнот од  Министерство за култура на РМ  

со бр.17-3191/2 од 29.10.2012 година 

 Согласнот од  Министерство за образование и 

наука  на РМ  со бр.19-1836/2 од 0.08.2013 

година 

 Геодетски елаборат со бр.03-1288/2 од 

26.07.2012 година 

                        СОДРЖИНА 

ОПШТ ДЕЛ                  

                   1. НАСЛОВНА  СТРАНА 

                   2. СОДРЖИНА 

                   3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА 

НА ФИРМАТА 

                   4. ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА НА 

ПРАВНОТО ЛИЦЕ 

                   5. ОВЛАСТУВАЊЕ НА 

ПЛАНЕРОТ И  СОРАБОТНИЦИТЕ 

                   6. ПЛАНСКА ПРОГРАМА 

                   7. ПИСМА ОД ЈАВНИТЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 

                    8. ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА 

АЖУРИРАНА ПОДЛОГА 

                 

  ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 01-13 

                       А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 

 

                       1. ВОВЕД 

                       2. ГЕОГРАФСКИ И 

ГЕОДЕТСКИ ПОДАТОЦИ ЗА 

                           ПРОСТОРОТ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

                       3. ИСТОРИЈАТ НА 

ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ  во   

                           ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

                       4. ПОДАТОЦИ ЗА 

ПРИРОДНИТЕ ЧИНИТЕЛИ 

                       - природни фактори 

                       - сеизмика на просторот 

                       - климатски  услови 

                       - културно наследство    

                       5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ 

ВРЕДНОСТИ И ЧИНИТЕЛИ 

                       - инвентаризација на постоен 

градежен фонд 

                       - инвентаризација на постојна 

комунална инфраструктура 

                       

                      6. АНАЛИЗА НА СТЕПЕНОТ НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

                      ПОСТОЈНИОТ ПЛАН СО 

МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ 

                       - степен на реализација   

                       - извод од постоен    ГУП  и  ДУП 

                       - програмска  задача 

                       - концепт  за просторен развој 

                      Б. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

НА ПОСТОЈНАТА СОСТОЈБА 

                      В. ГРАФИЧКИ  ПРИЛОЗИ 

 Микролокација - ситуација--------------м = 1: 

10000 

 извод од ГУП  - ПРИЛЕП_--------------  м = 1:  

5000 

 намена  и сообраќај 

 извод од ДУП -за УАЕ бр.10-дел,------ м = 1: 

1000 

 ажурирана геодетска подлога----------- м = 1:  

500      

 инвентаризација и снимање на постоен 

 градежен фонд, инфраструктура и вкупна 

 физичка супраструктура--------------------- м = 1: 

500 

 инвентаризација и снимка на бесправно 

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

500         

 ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

                   А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 

                   1.  ВОВЕД 

                  2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА 

ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА 

                         ЗА ИЗГРАДБА И НАМЕНА НА 

ГРАДЕЖНОТО 

                         ЗЕМЈИШТЕ И ОБЈЕКТИТЕ    

                         - групи на класи на намени 

                         - парцелација и регулација 

                         - површини за градба и 

висински план 

                  3.  ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА 

ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА 

                       ЗА СООБРАЌАЈНА  И  

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

                        - примарна и секундарна  

сообраќајна  мрежа 

                        - нивелациско решение 

                        - хидротехничка инфраструктура 

                        - електроенергетика 

                  4.  ОСТАНАТО   

                         - делумно обработени  барања 

                        - економско образложение 

                  5.  МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 

                      - мерки за заштита на животната 

средина 

          - мерки за заштита на природата 

          - мерки за заштита на културното 

наследство 

          - мерки за заштита од пожар и други 

                     природни и технички непогоди 

                        - мерки за заштита и спасување 

                  6.  УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, 

РАЗВОЈ  И  КОРИСТЕЊЕ НА                             

                            ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ 

ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 
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                         - општи   услови 

                         - посебни   услови 

                  Б. НУМЕРИЧКИ  И БИЛАНСНИ  

ПОКАЗАТЕЛИ  НА    

                        ПЛАНИРАНИОТ РАЗВОЈ 

                                                                                                                               

                  В. ГРАФИЧКИ  ПРИЛОЗИ 

                                                                                                                                

  1.  РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН И ПЛАН НА 

ПОВРШИНИ ЗА ГРАДЕЊЕ----------------  м =1: 

500 

  2.  СООБРАЌАЕН ПЛАН И 

НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН И ПЛАН НА 

ЗЕЛЕНИЛО----------  м =1: 500 

  3.  ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН--------- м =1: 

500 

 водовод 

 канализација 

 електрика 

 птт     

        4.  СИНТЕЗЕН ПЛАН НА ПЛАНСКИТЕ 

РЕШЕНИЈА------------------------------------ м =1: 

500 

 

Чл.3 

Планот се заверува во 7 (седум) 

примероци, од кои: еден се чува во архивата на 

Советот, еден кај органот што го спроведува, 

еден во надлежниот државен архив, еден 

примерок се доставува до Органот на 

државната управа надлежен за вршење на 

работите од областа на уредување на 

просторот, еден примерок се доставува до 

Државниот инспекторат за градежништво и 

урбанизам, еден примерок се доставува до 

Државниот завод за геодетски работи и еден 

примерок се изложува кај  донесувачот на 

Планот, заради достапност на јавноста. 

Заверката со потпис и печат ќе ја изврши 

претседателот на Советот на општина Прилеп. 

Чл.4 

Составен дел на оваа Одлука е 

Извештајот од јавната презентација и јавната 

анкета, со образложение за прифатените и 

неприфатените забелешки, изработен од 

стручна комисија формирана од  

градоначалникот на Општината. 

Чл.5 

Советот на општина Прилеп е должен 

во рок од 30 дена од донесувањето на Планот 

да обезбеди картирање на Планот на хамер или 

астралон. Картираните подлоги се предаваат 

на Државниот Завод за геодетски работи на 

чување и користење, како подлоги за издавање 

на нумерички податоци. 

Чл.6 

Планот ќе го спроведува надлежниот 

орган на општина Прилеп. 

Чл.7 

Оваа Одлука со заверен примерок од 

Планот се доставува до Органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од 

областа на уредување на просторот. 

Чл.8 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во Службен 

гласник на Општина Прилеп. 

 
Брпј 07 - 1418/6                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина                 на Спветпт на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                          м-р Никола Димески 

 

                 Врз основа на член  50 став 1 точка 3 

од Законот за локалната самоуправа ("Службен 

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

Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА 

  ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  ЗА УЕ 20, 

УБ 20.03, ПЛАНСКИ ОПФАТ “2”, КО ПРИЛЕП, 

ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 

              1. Одлуката за донесување на Детален 

урбанистички план  за УЕ 20, УБ 20.03, 

плански опфат “2”, КО ПРИЛЕП, Општина 

Прилеп, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 1420/6                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 

  10.07.2014 година                               на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                             Марјан Ристески 
 

 

                           Врз основа на чл.26,ст.4 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, 

70/13, 163/13  и 42/14), 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 (“Службен 

гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 

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

Прилеп на седницата , одржана на 10.07.2014 

година,  донесе: 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА 

УЕ 20,  УБ 20.03, ПЛАНСКИ ОПФАТ "2",, 

КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2012-2017 

 

 

Чл.1 
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Се  донесува Детален урбанистички 

план за   УЕ 20,  УБ 20.03, плански опфат "2", 

КО ПРИЛЕП,  Општина Прилеп, плански 

период 2013-2018, (во понатамошниот текст: 

планот). 

Планскиот опфат го дефинираат 

следните  граници: 

-Oд северната страна е дефинирана 

со осовината на новопроектирана собирна 

улица "Кеј 9ТИ Септември", со ознака "С1", во 

должина од 460м’ во правец запад - исток; 

потоа по североисточен и југоисточен правец 

по осовина на планирана улица со ДУП 

УАЕбр.20 УБ 20/3-дел "А" донесен со Одлука 

на Совет бр.07-1154/10 од 07.05.2010г.во 

должина од 154м' се до осовината на 

новопроектирана собирна улица по 

ГУП,"Бистра Планина", со ознака "С12". 

-Од јужната страна е дефиниран со 

осовината на на новопроектирана собирна 

улица по ГУП,"Бистра Планина", со ознака 

"С12", во должина од 527м'. 

  -Југозападната и  северозападната 

граница на пласкиот опфат се ( осовината на 

новопланирана сервисна улица Ср5) границите 

на катастарските парцели:КП 

бр.19879,19877,2624 ја сечи к.п. 2625 во 

должина од 347м'. 

Површината на планскиот опфат за 

УЕ бр.20, УБ бр.20.03,плански опфат ,,2,, 

изнесува 13.51 ха сметано по гореспоменатите 

граници. 

 

Чл.2 

    Планот од чл.1 на оваа Одлука ги 

содржи следните прилози: 

 

-Согласност од МТВ за Детален 

урбанистички план за  УЕ 20,  УБ 20.03 

,плански опфат ,,2,, , КО Прилеп плански 

период 2013 – 2018  со бр. 14-8128/2 од 

26.06.2014 г 

 

-Предлог Детален урбанистички план 

за  УЕ 20  , УБ 20,03 , плански опфат ,,2,,, КО 

ПРИЛЕП  плански период 2013 -– 2018 , со 

тех.бр. 63/13 од  мај 2014 година изработен од  

од  ЈП  за ПУП  од Прилеп 

-Извештај за извршена стручна 

ревизија тех.бр.0307-156/18.10.2013 год   

изработена од ,,УРБАН ,,ДОО-ШТИП. 

-Одговор на забелешките од стручната 

ревизија техн. бр.63-а/12 од  октомври 2013 г. 

од  изработувачот на планот 

-Решение за формирање на стручна 

комисија  бр.08-329/1 од 09.02.2012 г. 

-Стручно мислење бр.03-338/6 од 

29.10.2013 година од Комисијата за давање на 

мислење по Нацрт плановите  во Општина 

Прилеп 

-Одлука за утврдување на Нацрт план  

бр.07-2711/11 од 07.11.2013 година 

-Одлука за организирање на Јавна 

презентација и јавна анкета бр.08-2787/1 од 

19.11.2013   

-Соопштение  бр. 03-2787/1 од 

19.11.2013 година објавено во весниците 

,,ВЕЧЕР ,, и ,,УТРИНСКИ ВЕСНИК ,, . 

-Известување бр.09-71/ од 21.11.2013год. 

- Список на присутни  лица на јавната 

презентација 

-Решение за формирање на стручна 

комисија бр.08-1083/1 од 22.09.2011г. 

-Записник од јавна презентација бр.09-71/  

од 03.12.2013 год 

-Извештај од  Јавна презентација и Јавна 

анкета бр.09 – 71/  од 20.12.2013 год 

-Известување за постапување по 

извештајот од јавната презентација и  јавната 

анкета бр.09-71/  од 24.12.2013 год. 

-Мислење бр.03-555/2 од 04.12.2013 

година од ЈКП ,,Водовод И Канализација,, од 

Прилеп 

-Согласност од ЕВН – КЕЦ Прилеп бр.27-

2191/2 од 04.12.2013 г. 

-Согласност од Дирекција за заштита и 

спасување- Прилеп  

-Мислење од Министерство за култура 

-Одлука за неспроведуваее на стратегиска 

оцена 

-Известување од Министерство за 

животна средина и просторно планирање 

-Геодетски елаборат 

  

                        СОДРЖИНА 

ОПШТ ДЕЛ                  

                   1. НАСЛОВНА  СТРАНА 

                   2. СОДРЖИНА 

                   3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА 

НА ФИРМАТА 

                   4. ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА НА 

ПРАВНОТО ЛИЦЕ 

                5. ОВЛАСТУВАЊЕ НА 

ПЛАНЕРОТ И  СОРАБОТНИЦИТЕ 

                   6. ПЛАНСКА ПРОГРАМА 

                   7. ПИСМА ОД ЈАВНИТЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 

                    8. ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА 

АЖУРИРАНА ПОДЛОГА 

                 

  ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 01-13 

                       А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 

 

                       1. ВОВЕД 

                       2. ГЕОГРАФСКИ И 

ГЕОДЕТСКИ ПОДАТОЦИ ЗА 

                           ПРОСТОРОТ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

                       3. ИСТОРИЈАТ НА 

ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ  во   
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                           ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

                       4. ПОДАТОЦИ ЗА 

ПРИРОДНИТЕ ЧИНИТЕЛИ 

                       - природни фактори 

                       - сеизмика на просторот 

                       - климатски  услови 

                       - културно наследство    

                      5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ 

ВРЕДНОСТИ И ЧИНИТЕЛИ 

                       - инвентаризација на постоен 

градежен фонд 

                       - инвентаризација на постојна 

комунална инфраструктура 

                       

                       6. АНАЛИЗА НА СТЕПЕНОТ 

НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

                        ПОСТОЈНИОТ ПЛАН СО 

МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ 

                       - степен на реализација   

                       - извод од постоен    ГУП  и  ДУП 

                       - програмска  задача 

                       - концепт  за просторен развој 

                        Б. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

НА ПОСТОЈНАТА СОСТОЈБА 

                        В. ГРАФИЧКИ  ПРИЛОЗИ 

 Микролокација - ситуација--------------м = 1: 

10000 

 извод од ГУП  - ПРИЛЕП --------------  м = 1:  

5000 

 намена  и сообраќај 

 извод од ДУП -за УАЕ бр.10-дел,-------- м = 1: 

1000 

 ажурирана геодетска подлога-------------- м = 1:  

500      

 инвентаризација и снимање на постоен 

 градежен фонд, инфраструктура и вкупна 

 физичка супраструктура--------------------- м = 1: 

500 

 инвентаризација и снимка на бесправно 

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

500         

 

 ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

                       А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 

 

                        1.  ВОВЕД 

                        2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА 

                         ЗА ИЗГРАДБА И НАМЕНА НА 

ГРАДЕЖНОТО 

                         ЗЕМЈИШТЕ И ОБЈЕКТИТЕ    

                         - групи на класи на намени 

                         - парцелација и регулација 

                         - површини за градба и 

висински план 

                       3.  ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА 

                       ЗА СООБРАЌАЈНА  И  

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

                        - примарна и секундарна  

сообраќајна  мрежа 

                        - нивелациско решение 

                        - хидротехничка инфраструктура 

                             - електроенергетика 

                      4.  ОСТАНАТО   

                            - делумно обработени  барања 

                            - економско образложение 

                      5.  МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 

                        - мерки за заштита на животната 

средина 

                        - мерки за заштита на природата 

                        - мерки за заштита на 

културното наследство 

                        - мерки за заштита од пожар и 

други 

                          природни и технички непогоди 

                        - мерки за заштита и спасување 

                  6.  УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, 

РАЗВОЈ  И  КОРИСТЕЊЕ НА                             

                            ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ 

ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

                         - општи   услови 

                         - посебни   услови 

                  Б. НУМЕРИЧКИ  И БИЛАНСНИ  

ПОКАЗАТЕЛИ  НА    

                        ПЛАНИРАНИОТ РАЗВОЈ                                                                                                          

                  В. ГРАФИЧКИ  ПРИЛОЗИ 

                                                                                                                                

  1.  РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН И ПЛАН НА 

ПОВРШИНИ ЗА ГРАДЕЊЕ----------------  м =1: 

500 

 

  2.  СООБРАЌАЕН ПЛАН И 

НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН И ПЛАН НА 

ЗЕЛЕНИЛО----------  м =1: 500 

 

 3.  ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН--------- м =1: 

500 

 водовод 

 канализација 

 електрика 

 птт     

 4.  СИНТЕЗЕН ПЛАН НА ПЛАНСКИТЕ 

РЕШЕНИЈА--------------------------------------м =1: 

500 

 

Чл.3 

Планот се заверува во 7 (седум) 

примероци, од кои: еден се чува во архивата на 

Советот, еден кај органот што го спроведува, 

еден во надлежниот државен архив, еден 

примерок се доставува до Органот на 

државната управа надлежен за вршење на 

работите од областа на уредување на 

просторот, еден примерок се доставува до 

Државниот инспекторат за градежништво и 

урбанизам, еден примерок се доставува до 

Државниот завод за геодетски работи и еден 
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примерок се изложува кај  донесувачот на 

Планот, заради достапност на јавноста. 

Заверката со потпис и печат ќе ја изврши 

претседателот на Советот на општина Прилеп. 

 

Чл.4 

Составен дел на оваа Одлука е 

Извештајот од јавната презентација и јавната 

анкета, со образложение за прифатените и 

неприфатените забелешки, изработен од 

стручна комисија формирана од  

градоначалникот на Општината. 

 

Чл.5 

Советот на општина Прилеп е должен 

во рок од 30 дена од донесувањето на Планот 

да обезбеди картирање на Планот на хамер или 

астралон. Картираните подлоги се предаваат 

на Државниот Завод за геодетски работи на 

чување и користење, како подлоги за издавање 

на нумерички податоци. 

Чл.6 

Планот ќе го спроведува надлежниот 

орган на општина Прилеп. 

Чл.7 

Оваа Одлука со заверен примерок од 

Планот се доставува до Органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од 

областа на уредување на просторот. 

Чл.8 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во Службен 

гласник на Општина Прилеп. 

 
Брпј 07 - 1418/7                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина               на Спветпт 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.21, УБ 

БР.21.01,ПЛАНСКИ ОПФАТ ,,2,, , ВО 

ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 

              1. Одлуката за утврдување Нацрт  

Детален урбанистички план  за УЕ бр.21, УБ 

бр.21.01,плански опфат ,,2,, , во Општина 

Прилеп, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 1420/7                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

  10.07.2014 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, 144/12,70/13,163/13 и 

42/14 ), 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 (“Службен 

гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 

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

Прилеп на седницата , одржана на 10.07.2014 

година,  донесе: 

О Д Л У К А 

за утврдување Нацрт  Детален 

урбанистички план  за УЕ бр.21, УБ 

бр.21.01,плански опфат ,,2,, во Општина 

Прилеп 

 

Чл.1 

 Се утврдува Нацрт  Детален 

урбанистички план  за УЕ бр.21, УБ 

бр.21.01,плански опфат ,,2,, 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 источната страна,  почнувајќи од 

пресечната точка ..1.. на      

    осовината на улицата ..Леце Котески.. како 

магистрала  - М5,  патоа     

    оди на север по границата на кп 6043, се до 

пресечната  точка ..2.. на   

    осовината на новопланираната  

сообраќајница, 

-  од северната страна, од точка ..2.. оди према 

запад по осовината на             

    новопланираната сообраќајница, се до 

пресечната точка ..3.., до   

    осовината до планираната Собирна улица С1 

(по ГУП), 

-  од западната страна, од точката ..3.. оди 

према југ по  осовината на   

   планираната собирна улица ..9.. С2 (по 

ГУП), се до пресечната  точка   

  .4.., до осовината на улицата ..Леце Котески.. 

како магистрала - М5  и 

-  од јужната страна, од точка ..4.., оди према 

исток по осовината на   

   улицата ..Леце Котески.. како магистрала - 

М5, се до пресечната точ- 

   ка  ..1.., каде се затвора планскиот опфат.    

          Вака оформениот плански опфат има 

вкупна површина од 6,742 ха. 

Чл.2 

Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи 

следните прилози: 

       1 Нацрт  детален урбанистички план  УЕ 

бр.21, УБ бр.21.01,плански опфат ,,2,,  е 
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изработен од ,,СТИЛ ПРОЕКТ,, ДООЕЛ -

Прилеп, со тех. бр. 03/14 од месец јуни 2014 

год. 

С  О Д  Р  Ж  И Н  А  : 

ОПШТ ДЕЛ 

1. НАСЛОВНА СТРАНА 

2. СОДРЖИНА 

3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА 

ФИРМАТА 

4. ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА НА ПРАВНОТО 

ЛИЦЕ 

5. ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПЛАНЕРОТ И 

СОРАБОТНИЦИТЕ 

6. ПИСМА ОД ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

7. ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА 

АЖУРИРАНА ПОДЛОГА 

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 

А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 

1. ВОВЕД 

      2. ГЕОГРАФСКИ И ГЕОДЕТСКИ 

ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

3. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА 

ПРОСТОРОТ во 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ 

ЧИНИТЕЛИ 

- природни фактори 

- сеизмика на просторот 

- климатски услови 

- културно наследство 

5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ 

ВРЕДНОСТИ И ЧИНИТЕЛИ 

- инвентаризација на постоен градежен фонд 

- инвентаризација на постојна комунална 

инфраструктура 

     6. АНАЛИЗА НА СТЕПЕНОТ НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОСТОЈНИОТ ПЛАН 

СО МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ 

- степен на реализација 

- извод од постоен   ГУП 

- програмска задача 

- концепт за просторен развој 

       Б.  НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА 

ПОСТОЈНАТА СОСТОЈБА 

В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

- ситуација------------м = 1: 

10000 

извод од ГУП - ПРИЛЕП--------------- м = 1: 

5000 

-намена  и сообраќај 

---------- м = 1: 

1000 

       

градежен фонд, инфраструктура и вкупна 

физичка супраструктура ------------------  м = 1: 

1000 

 

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

1000 

 

 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 

1.  ВОВЕД 

      2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА 

ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА ИЗГРАДБА И 

НАМЕНА НА ГРАДЕЖНОТО 

ЗЕМЈИШТЕ И ОБЈЕКТИТЕ 

- систем на групи на класи на намени 

- класи на намени 

- парцелација и регулација 

- површини за градба и висински план 

       3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА 

ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА 

СООБРАЌАЈНА И КОМУНАЛНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

- примарна и секундарна сообраќајна мрежа 

- стациониран сообраќај-паркирање и 

гаражирање 

- нивелациско решение 

- хидротехничка инфраструктура 

- електроенергетика 

4.   ОСТАНАТО 

- делумно обработени барања 

- економско образложение 

5.  МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 

- мерки за заштита на животната средина 

- мерки за заштита на природата 

- мерки за заштита на културното наследство 

 - мерки за заштита од пожар и други природни 

и технички непогоди 

- мерки за заштита и спасување 

       6.  УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И 

КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО И 

ГРАДБИТЕ ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

- општи  услови 

- посебни  услови 

      Б. НУМЕРИЧКИ И БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА 

ПЛАНИРАНИОТ РАЗВОЈ 

В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

1. РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН И ПЛАН НА 

ПОВРШИНИ ЗА ГРАДЕЊЕ-----------       м =1: 1000 

2. СООБРАЌАЕН ПЛАН, НИВЕЛАЦИСКИ 

ПЛАН И ПЛАН НА ЗЕЛЕНИЛО----------  м =1: 1000 

3. ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН----------- м =1: 1000 

 

 

ика 

 

4. СИНТЕЗЕН ПЛАН НА ПЛАНСКИТЕ 

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

 2.Извештај од извршена стручна ревизија на Нацрт 

Планот изработена од ,,ИЗОФАС,, ДОО -Прилеп , со 

тех.бр. У-47/2014 од јуни 2014 година. 

3.Мислење бр.03-806/4  од 27.06.2014 год. од 

Комисијата за давање на мислење на планска 

документација формирана од страна на 

Градоначалникот на општина Прилеп . 

mailto:SODR@INA
mailto:A@URIRANA
mailto:A@URIRANA
mailto:MO@NOSTI
mailto:OBRAZLO@ENIE
mailto:GRADE@NOTO
mailto:OBRAZLO@ENIE
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 5.Програма бр. 07-101/3 од 15.01.2014 година за 

донесување  на урбанистички планови на 

територијата на Општина Прилеп за 2014 год .                                         

Чл.3 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен гласник на 

општина Прилеп". 

 
Брпј 07 - 1418/8                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина                   на Спветпт 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 НА ИЗГЛЕД НА ФАСАДА НА 

ОБЈЕКТИ ВО ЦЕНТРАЛНОТО ГРАДСКО ЈАДРО НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАДОТ ПРИЛЕП 

  

 

              1. Одлуката за утврдување на изглед на 

фасада на објекти во централното градско јадро на 

подрачјето на градот Прилеп, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
   Број  08 - 1420/8                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 
  10.07.2014 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 Република Македонија” број 5/02), а во врска со 

член 67-а од Законот за градење (“Службен весник 

на Република Македонија” бр. 130/09; 124/10; 18/11; 

36/11; 54/11; 13/12; 144/12; 25/13; 79/13; 137/13; 

163/13 и 28/14) и член 26 став 1, точка 47 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Сл. гласник на 

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

Советот на општина Прилеп на седницата одржана 

на 10.07.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

за утврдување на изглед на фасада на објекти 

во централното градско јадро на подрачјето на 

градот Прилеп 

                                                                    

Член 1 

          Со оваа одлука се утврдува изгледот на 

фасадите на објекти во централното градско јадро на 

подрачјето на градот Прилеп, кои се од значење за 

градот Прилеп и тоа фасада на: 

 Објект на ул. ,,Прилепски бранители’’ бр 8., 

КП 13990 , согласно Основен проект со тех.бр. 27/14  

изработен од Претпријатие за градежнижтво промет 

и услуги ГЕНИКО-Прилеп. 

 

Член 2 

Составен дел на оваа одлука е основниот проект 

наведени во член 1 на оваа одлука. 

Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

Брпј 07 - 1418/9                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина                       на Спветпт 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.10 УБ 10-

ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР.2, НА КП БР. 10027-КО ПРИЛЕП,  

НА БАРАЊЕ ОД НАЈДОСКИ НАЈДО 

 

              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.10 УБ 10-дел, објект бр.2, на КП бр. 

10027-КО Прилеп, на барање од Најдоски Најдо, се 

објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
   Број  08 - 1420/9                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 

  10.07.2014 година                                на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                               Марјан Ристески 

 

 

Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 пд 
Правилникпт за стандарди за вклппуваое на 
бесправни пбјекти вп урбанистичкп планска 
дпкументација (,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и 
член 26 став 1, тпчка 46 пд Статутпт на Општина 
Прилеп (“Сл. гласник на ппштина Прилеп” бр. 6/2003, 
4/2005 и 11/2008) Спветпт на ппштина Прилеп на 
седницата пдржана на 10.07.2014 гпдина, дпнесе:  
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О Д Л  У К А 
за утврдуваое испплнети услпви за дпнесуваое 
на урбанистичкп планска дпкументација сп кпја 
ќе се изврши прпмена на сппбраќајната 
инфраструктура, предвидена спгласнп ДУП за 
УАЕ бр.10 УБ 10-дел, пбјект бр.2, на КП бр. 10027-
КО Прилеп, на бараое пд Најдпски Најдп 

член 1 
Се утврдува дека се испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши прпмена на 
сппбраќајната инфраструктура, предвидена 
спгласнп ДУП за УАЕ бр.10 УБ 10-дел, пбјект бр.2, 
на КП бр. 10027-КО Прилеп. 

член 2 
Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт ден пд 
денпт на пбјавуваоетп вп “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
 
Брпј 07 - 1418/10                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина                       на Спветпт 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. 

16405-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ 

ОД ПЕТКОСКИ ПРОЈЧЕ 

 

              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. 16405-КО 

Прилеп, на барање од Петкоски Пројче, се 

објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 

 
Број  08 - 1420/10                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 

  10.07.2014 година                                   на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                                 Марјан Ристески 

 

 

Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 пд 
Правилникпт за стандарди за вклппуваое на 
бесправни пбјекти вп урбанистичкп планска 
дпкументација (,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 

162/12) и член 26 став 1, тпчка 46 пд Статутпт на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на ппштина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт на 
ппштина Прилеп на седницата пдржана на 
10.07.2014 гпдина, дпнесе:  

О Д Л  У К А 
за утврдуваое неиспплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши прпмена на 
сппбраќајната инфраструктура, предвидена 
спгласнп ДУП за УАЕ бр.16-дел, пбјект бр.2, на КП 
бр. 16405-КО Прилеп, на бараое пд Петкпски 
Прпјче 

член 1 
Се утврдува дека не се испплнети услпви 

за дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши прпмена на 
сппбраќајната инфраструктура, предвидена 
спгласнп ДУП за УАЕ бр.16-дел, пбјект бр.2, на КП 
бр. 16405-КО Прилеп. 

член 2 
Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт 

ден пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 

 
Брпј 07 - 1418/11                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина               на Спветпт 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 НА ГРАД ПРИЛЕП ОБЈЕКТ БР.1, НА КП БР. 

5517И5518-КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД 

ПЕТРОСКИ ВАСИЛЕ 

 

                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.1, на КП бр.5517 и 5518 -

КО Варош, на барање од Петроски Василе, се 

објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
Број  08 - 1420/11                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.07.2014 година                                 на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                Марјан Ристески 
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Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 
пд Правилникпт за стандарди за вклппуваое на 
бесправни пбјекти вп урбанистичкп планска 
дпкументација (,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, тпчка 46 пд Статутпт на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на ппштина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт на 
ппштина Прилеп на седницата пдржана на 
10.07.2014 гпдина, дпнесе:  
 

О Д Л  У К А 
за утврдуваое неиспплнети услпви 

за дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши прпмена на 
сппбраќајната инфраструктура, предвидена 
спгласнп ГУП на град Прилеп пбјект бр.1, на КП 
бр. 5517 и 5518-КО Варпш, на бараое пд 
Петрпски Василе 

член 1 
Се утврдува дека не се испплнети 

услпви за дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши прпмена на 
сппбраќајната инфраструктура, предвидена 
спгласнп ГУП на град Прилеп пбјект бр.1, на КП 
бр. 5517 и 5518-КО Варпш. 

член 2 
Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт 

ден пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 

 
Брпј 07 - 1418/12                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина                       на Спветпт 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.15-ДЕЛ ОБЈЕКТ 

БР.2, НА КП БР.22974 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ 

ОД СТОЈАНОСКИ ЗДРАВКО 

              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.15-дел објект бр.2, на 

КП бр.22974-КО Прилеп, на барање од 

Стојаноски Здравко , се објавува во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 
   Број  08 - 1420/12                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

  10.07.2014 година                                 на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                 Марјан Ристески 

 

 

Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 
пд Правилникпт за стандарди за вклппуваое на 
бесправни пбјекти вп урбанистичкп планска 
дпкументација (,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, тпчка 46 пд Статутпт на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на ппштина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт на 
ппштина Прилеп на седницата пдржана на 
10.07.2014 гпдина, дпнесе:  

 
О Д Л  У К А 

за утврдуваое неиспплнети услпви 
за дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши прпмена на 
сппбраќајната инфраструктура, предвидена 
спгласнп ДУП за УАЕ бр.15-дел пбјект бр.2, на КП 
бр.22974-КО Прилеп, на бараое пд Стпјанпски 
Здравкп 

член 1 
Се утврдува дека не се испплнети 

услпви за дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши прпмена на 
сппбраќајната инфраструктура, предвидена 
спгласнп ДУП за УАЕ бр.15-дел пбјект бр.2, на КП 
бр.22974-КО Прилеп. 

 
член 2 

Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт 
ден пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 

 
   Брпј 07 - 1418/13                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   10.07.2014 гпдина               на Спветпт 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, 
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НА КП БР.14961-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

СТОЈАНОСКИ РОБЕРТ 

 

              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.14961-КО Прилеп, на барање од Стојаноски 

Роберт, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
   Број  08 - 1420/13                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
  10.07.2014 година                                на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                Марјан Ристески 

 

Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 пд 
Правилникпт за стандарди за вклппуваое на 
бесправни пбјекти вп урбанистичкп планска 
дпкументација (,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, тпчка 46 пд Статутпт на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на ппштина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт на 
ппштина Прилеп на седницата пдржана на 
10.07.2014 гпдина, дпнесе:  

 
О Д Л  У К А 

за утврдуваое испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши прпмена на 
сппбраќајната инфраструктура, предвидена 
спгласнп ДУП за УАЕ бр.12 пбјект бр.1, на КП 
бр.14961-КО Прилеп, на бараое пд Стпјанпски 
Рпберт 

член 1 
Се утврдува дека се испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши прпмена на 
сппбраќајната инфраструктура, предвидена 
спгласнп ДУП за УАЕ бр.12 пбјект бр.1, на КП 
бр.14961-КО Прилеп. 

член 2 
Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт 

ден пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 

    
Брпј 07 - 1418/14                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина                           на Спветпт 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-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР.1, А 

НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ОБЈЕКТ БР.3, НА 

КП БР. 11948-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

ТАНАСОСКИ  ВЕНКО 

 

              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-дел, објект бр.1, а 

неисполнети услови за објект бр.3, на КП бр. 

11948-КО Прилеп, на барање од Танасоски 

Венко, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
   Број  08 - 1420/14                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
  10.07.2014 година                                на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                               Марјан Ристески 

 

Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 
пд Правилникпт за стандарди за вклппуваое на 
бесправни пбјекти вп урбанистичкп планска 
дпкументација (,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, тпчка 46 пд Статутпт на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на ппштина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт на 
ппштина Прилеп на седницата пдржана на 
10.07.2014 гпдина, дпнесе:  
 

О Д Л  У К А 
               за утврдуваое испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши прпмена на 
сппбраќајната инфраструктура, предвидена 
спгласнп ДУП за УАЕ бр.2-дел, пбјект бр.1, а 
неиспплнети услпви за пбјект бр.3, на КП бр. 
11948-КО Прилеп, на бараое пд Танаспски Венкп 

 
член 1 

               Се утврдува дека се испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши прпмена на 
сппбраќајната инфраструктура, предвидена 
спгласнп ДУП за УАЕ бр.2-дел, пбјект бр.1, на КП 
бр. 11948-КО Прилеп. 

член 2 
               Се утврдува дека не се испплнети услпви 
за дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши прпмена на 
сппбраќајната инфраструктура, предвидена 
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спгласнп ДУП за УАЕ бр.2-дел, пбјект бр.3, на КП 
бр. 11948-КО Прилеп. 

член 3 
  Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт 

ден пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 
 
Брпј 07 - 1418/15                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина                        на Спветпт 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 НА ГРАД ПРИЛЕП ОБЈЕКТ БР.1, НА КП 

БР.19486-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

ТАСЕСКИ ГОЦЕ 

 

              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.1, на КП 

бр.19486-КО Прилеп, на барање од Тасески Гоце, 

се објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
 Број  08 - 1420/15                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
 10.07.2014 година                                 на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                               Марјан Ристески 

 
 

 

Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 
пд Правилникпт за стандарди за вклппуваое на 
бесправни пбјекти вп урбанистичкп планска 
дпкументација (,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, тпчка 46 пд Статутпт на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на ппштина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт на 
ппштина Прилеп на седницата пдржана на 
10.07.2014 гпдина, дпнесе:  

 
 

О Д Л  У К А 
за утврдуваое неиспплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши прпмена на 
сппбраќајната инфраструктура, предвидена 

спгласнп ГУП на град Прилеп пбјект бр.1, на КП 
бр.19486-КО Прилеп, на бараое пд Тасески Гпце 

 
член 1 

               Се утврдува дека не се испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши прпмена на 
сппбраќајната инфраструктура, предвидена 
спгласнп ГУП на град Прилеп пбјект бр.1, на КП 
бр.19486-КО Прилеп. 

член 2 
  Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт 

ден пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен гласник 
на Општина Прилеп”. 

 
Брпј 07 - 1418/16                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина                     на Спветпт 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.17-А, ОБЈЕКТ БР.2 И 3, НА КП 

БР.16154-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

ТРАЈКОВСКИ ТОМЕ 

 

 

              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.17-А, објект бр.2 и 3, на КП 

бр.16154-КО Прилеп, на барање од Трајковски 

Томе, се објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 

 
   Број  08 - 1420/16                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 

  10.07.2014 година                                        на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                        Марјан Ристески 

 

 
 

 

Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 
пд Правилникпт за стандарди за вклппуваое на 
бесправни пбјекти вп урбанистичкп планска 
дпкументација (,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, тпчка 46 пд Статутпт на 
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Општина Прилеп (“Сл. гласник на ппштина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт на 
ппштина Прилеп на седницата пдржана на 
10.07.2014 гпдина, дпнесе:  

 
О Д Л  У К А 

за утврдуваое неиспплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистичкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврши прпмена на 
сппбраќајната инфраструктура, предвидена 

спгласнп ДУП за УАЕ бр.17-А, пбјект бр.2 и 3, на 
КП бр.16154-КО Прилеп, на бараое пд 

Трајкпвски Тпме 
 

 
член 1 

Се утврдува дека не се испплнети 
услпви за дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши прпмена на 
сппбраќајната инфраструктура, предвидена 
спгласнп ДУП за УАЕ бр.17-А, пбјект бр.2 и 3, на 
КП бр.16154-КО Прилеп. 

 
член 2 

Оваа Одлука влегува вп сила 
нареднипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Брпј 07 - 1418/17                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина     на Спветпт 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.4, УБ 4/2 НАС.ТРИЗЛА, ОБЈЕКТ 

БР.1, НА КП БР.5283 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ 

ОД ЌАЗИМОСКА ЕЛВИРА 

 

 

              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.4, УБ 4/2 нас.Тризла, објект бр.1, на 

КП бр.5283-КО Прилеп, на барање од Ќазимоска 

Елвира, се објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
   Број  08 - 1420/17                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 

  10.07.2014 година                                          на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                        Марјан Ристески 
 

 

Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 пд 
Правилникпт за стандарди за вклппуваое на 
бесправни пбјекти вп урбанистичкп планска 
дпкументација (,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и 
член 26 став 1, тпчка 46 пд Статутпт на Општина 
Прилеп (“Сл. гласник на ппштина Прилеп” бр. 6/2003, 
4/2005 и 11/2008) Спветпт на ппштина Прилеп на 
седницата пдржана на 10.07.2014 гпдина, дпнесе:  
 

О Д Л  У К А 
за утврдуваое неиспплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистичкп планска дпкументација 
сп кпја ќе се изврши прпмена на сппбраќајната 
инфраструктура, предвидена спгласнп ДУП за УАЕ 
бр.4, УБ 4/2 нас.Тризла, пбјект бр.1, на КП бр.5283-КО 
Прилеп, на бараое пд Ќазимпска Елвира 

 
член 1 

               Се утврдува дека не се испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистичкп планска дпкументација 
сп кпја ќе се изврши прпмена на сппбраќајната 
инфраструктура, предвидена спгласнп ДУП за УАЕ 
бр.4, УБ 4/2 нас.Тризла, пбјект бр.1, на КП бр.5283-
КО Прилеп. 

член 2 
  Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт 

ден пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен гласник 
на Општина Прилеп”. 

 
    

Брпј 07 - 1418/18                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина                    на Спветпт 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 НА ГРАД ПРИЛЕП, ОБЈЕКТ БР.1, НА КП 

БР.14610-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

ШАКИРОВА СОФКА 
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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 на град Прилеп, објект бр.1, на КП 

бр. 14610-КО Прилеп, на барање од Шакирова 

Софка, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
 Број  08 - 1420/18                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 

10.07.2014 година                                на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                              Марјан Ристески 

 

Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 
пд Правилникпт за стандарди за вклппуваое на 
бесправни пбјекти вп урбанистичкп планска 
дпкументација (,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, тпчка 46 пд Статутпт на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на ппштина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт на 
ппштина Прилеп на седницата пдржана на 
10.07.2014 гпдина, дпнесе:  

 
О Д Л  У К А 

за утврдуваое испплнети услпви за дпнесуваое 
на урбанистичкп планска дпкументација сп кпја 

ќе се изврши прпмена на сппбраќајната 
инфраструктура, предвидена спгласнп ГУП на 
град Прилеп, пбјект бр.1, на КП бр. 14610-КО 

Прилеп, на бараое пд Шакирпва Спфка 
 

член 1 
                    Се утврдува декa се испплнети услпви 
за дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши прпмена на 
сппбраќајната инфраструктура, предвидена 
спгласнп ГУП на град Прилеп, пбјект бр.1, на КП 
бр. 14610-КО Прилеп. 

член 2 
                   Оваа Одлука влегува вп сила 
нареднипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 

 
Брпј 07 - 1418/19                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина                     на Спветпт 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, 

НА КП БР.12152/1-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

ШАРКОСКИ ДУШАН 

 

              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, на КП 

бр.12152/1-КО Прилеп, на барање од Шаркоски 

Душан, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 

 
   Број  08 - 1420/19                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
  10.07.2014 година                                    на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                    Марјан Ристески 
 

 

 

Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 
пд Правилникпт за стандарди за вклппуваое на 
бесправни пбјекти вп урбанистичкп планска 
дпкументација (,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, тпчка 46 пд Статутпт на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на ппштина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт на 
ппштина Прилеп на седницата пдржана на 
10.07.2014 гпдина, дпнесе:  
 

О Д Л  У К А 
за утврдуваое неиспплнети услпви 

за дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши прпмена на 
сппбраќајната инфраструктура, предвидена 
спгласнп ДУП за УАЕ бр.2-дел, пбјект бр.2, на КП 
бр.12152/1-КО Прилеп, на бараое пд Шаркпски 
Душан 

член 1 
               Се утврдува декa не се испплнети услпви 
за дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши прпмена на 
сппбраќајната инфраструктура, предвидена 
спгласнп ДУП за УАЕ бр.2-дел, пбјект бр.2, на КП 
бр.12152/1-КО Прилеп. 

член 2 
  Оваа Одлука влегува вп сила 

нареднипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
    

 

Брпј 07 - 1418/20                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина                   на Спветпт 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.3073-КО 

ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД 

ДИМЕСКИ ПЕТАР 

 

 

              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.3073-КО Ореовец, на барање од  Димески 

Петар, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
 Број  08 - 1420/20                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

10.07.2014 година                             на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                          Марјан Ристески 

 

Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 
пд Правилникпт за стандарди за вклппуваое на 
бесправни пбјекти вп урбанистичкп планска 
дпкументација (,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, тпчка 46 пд Статутпт на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на ппштина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт 
на ппштина Прилеп на седницата пдржана на 
10.07.2014 гпдина, дпнесе:  
 

О Д Л  У К А 
за утврдуваое испплнети услпви 

за дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши 
прпшируваое на планскипт ппфат  и 
вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.3073-КО Орепвец, на бараое пд  Димески 
Петар 

 
член 1 

               Се утврдува декa се испплнети услпви 
за дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши 
прпшируваое на планскипт ппфат  и 
вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.3073-КО Орепвец. 

член 2 
  Оваа Одлука влегува вп сила 

нареднипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
     
Брпј 07 - 1418/21                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина     на Спветпт 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.1152-КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД  

ДИМОСКИ ПЕЦО 

 

              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.1152-КО Ореовец, на барање од  Димоски 

Пецо, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
   Број  08 - 1420/21                            ГРАДОНАЧАЛНИК 

  10.07.2014 година                           на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                          Марјан Ристески 

 

 

Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 
пд Правилникпт за стандарди за вклппуваое на 
бесправни пбјекти вп урбанистичкп планска 
дпкументација (,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, тпчка 46 пд Статутпт на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на ппштина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт 
на ппштина Прилеп на седницата пдржана на 
10.07.2014 гпдина, дпнесе:  

О Д Л  У К А 
за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши 
прпшируваое на планскипт ппфат  и вклппуваое 
на бесправнипт пбјект на КП бр.1152-КО 
Орепвец, на бараое пд  Димпски Пецп 
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член 1 
               Се утврдува декa се испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши 
прпшируваое на планскипт ппфат  и вклппуваое 
на бесправнипт пбјект на КП бр.1152-КО 
Орепвец. 
 

член 2 
  Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт 

ден пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 
    
Брпј 07 - 1418/22                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина                      на Спветпт 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.2848/2-КО ПРИЛЕП, НА 

БАРАЊЕ ОД ЃОРЃИОСКА ДОНКА 

 

 

              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.2848/2-КО 

Прилеп, на барање од  Ѓорѓиоска Донка, се 

објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
 Број  08 - 1420/22                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
 10.07.2014 година                                 на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                              Марјан Ристески 

 

 

Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 
пд Правилникпт за стандарди за вклппуваое на 
бесправни пбјекти вп урбанистичкп планска 
дпкументација (,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, тпчка 46 пд Статутпт на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на ппштина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт 
на ппштина Прилеп на седницата пдржана на 
10.07.2014 гпдина, дпнесе:  

 
О Д Л  У К А 

за утврдуваое испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистичкп планска дпкументација сп 
кпја ќе се изврши прпшируваое на планскипт ппфат  и 
вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП бр.2848/2-КО 
Прилеп, на бараое пд  Дпрдипска Дпнка 

 
член 1 

               Се утврдува декa се испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистичкп планска дпкументација сп 
кпја ќе се изврши прпшируваое на планскипт ппфат и 
вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП бр.2848/2-КО 
Прилеп. 

член 2 
  Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт ден 

пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 

 
Брпј 07 - 1418/23                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина                         на Спветпт 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.2851-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД  

ЃОРЃИОСКА ДОНКА 

 

 

              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.2851-КО 

Прилеп, на барање од  Ѓорѓиоска Донка, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 1420/23                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 

  10.07.2014 година                                          на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                        Марјан Ристески 

 

Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 пд 
Правилникпт за стандарди за вклппуваое на бесправни 
пбјекти вп урбанистичкп планска дпкументација (,,Сл. 
весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, тпчка 46 
пд Статутпт на Општина Прилеп (“Сл. гласник на ппштина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт на 
ппштина Прилеп на седницата пдржана на 10.07.2014 
гпдина, дпнесе:  
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О Д Л  У К А 
за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши прпшируваое 
на планскипт ппфат  и вклппуваое на бесправнипт 
пбјект на КП бр.2851-КО Прилеп, на бараое пд  
Дпрдипска Дпнка 

член 1 
Се утврдува декa се испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши прпшируваое 
на планскипт ппфат и вклппуваое на бесправнипт 
пбјект на КП бр.2851-КО Прилеп. 

член 2 
  Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт 

ден пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 

  
Брпј 07 - 1418/24                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина                      на Спветпт 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.2557-КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД  

ЃОРЃИОСКИ ПЕТРЕ 

 

              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.2557-КО 

Ореовец, на барање од  Ѓорѓиоски Петре, се 

објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
 Број  08 - 1420/24                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

10.07.2014 година                               на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                            Марјан Ристески 
 

           Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 пд 
Правилникпт за стандарди за вклппуваое на 
бесправни пбјекти вп урбанистичкп планска 
дпкументација (,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, тпчка 46 пд Статутпт на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на ппштина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт на 
ппштина Прилеп на седницата пдржана на 
10.07.2014 гпдина, дпнесе:  

О Д Л  У К А 
за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши 
прпшируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 
на бесправнипт пбјект на КП бр.2557-КО 
Орепвец, на бараое пд  Дпрдипски Петре 

 
член 1 

               Се утврдува декa се испплнети услпви 
за дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши 
прпшируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 
на бесправнипт пбјект на КП бр.2557-КО 
Орепвец. 

член 2 
  Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт ден 

пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен гласник 
на Општина Прилеп”. 

 
Брпј 07 - 1418/25                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина              на Спветпт 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.2908-КО 

ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД  ИГНАТОСКИ СТЕВАН 

  

              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.2908-КО 

Ореовец, на барање од  Игнатоски Стеван, се објавува 

во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
   Број  08 - 1420/25                                                ГРАДОНАЧАЛН ИК                     

   10.07.2014 година                                                на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                                              Марјан Ристески 

                Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 пд 
Правилникпт за стандарди за вклппуваое на бесправни 
пбјекти вп урбанистичкп планска дпкументација (,,Сл. 
весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, тпчка 
46 пд Статутпт на Општина Прилеп (“Сл. гласник на 
ппштина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт 
на ппштина Прилеп на седницата пдржана на 
10.07.2014 гпдина, дпнесе:  
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О Д Л  У К А 
за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши 
прпшируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 
на бесправнипт пбјект на КП бр.2908-КО 
Орепвец, на бараое пд  Игнатпски Стеван 

член 1 
               Се утврдува дека се испплнети услпви 

за дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши 
прпшируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 
на бесправнипт пбјект на КП бр.2908-КО 
Орепвец. 

член 2 
  Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт ден 

пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен гласник 
на Општина Прилеп”. 

      
Брпј 07 - 1418/26                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина                   на Спветпт 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.2393-КО ПРИЛЕП, НА 

БАРАЊE ОД  ЈАНКУЛОСКИ РАДЕ 

 

              1. Одлуката за утврдување  исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.2393-КО 

Прилеп, на барање од  Јанкулоски Раде, се 

објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
   Број  08 - 1420/26                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

  10.07.2014 година                                 на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                                 Марјан Ристески 

Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 
пд Правилникпт за стандарди за вклппуваое на 
бесправни пбјекти вп урбанистичкп планска 
дпкументација (,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, тпчка 46 пд Статутпт на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на ппштина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт 
на ппштина Прилеп на седницата пдржана на 
10.07.2014 гпдина, дпнесе:  

 
О Д Л  У К А 

за утврдуваое испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистичкп планска дпкументација 
сп кпја ќе се изврши прпшируваое на планскипт 
ппфат  и вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.2393-КО Прилеп, на бараое пд  Јанкулпски Раде 

 
член 1 

  Се утврдува дека се испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистичкп планска дпкументација 
сп кпја ќе се изврши прпшируваое на планскипт 
ппфат  и вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.2393-КО Прилеп. 

член 2 
  Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт ден пд 
денпт на пбјавуваоетп вп “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
 

 

Брпј 07 - 1418/27                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина                              на Спветпт 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.4583-КО ПРИЛЕП, 

НА БАРАЊЕ ОД  ЈОВЕСКИ ТЕМЕЛКО 

 

              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.4583-КО 

Прилеп, на барање од  Јовески Темелко, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 

 
   Број  08 - 1420/27                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 
  10.07.2014 година                                           на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                           Марјан Ристески 

 

Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 пд 

Правилникпт за стандарди за вклппуваое на бесправни 

пбјекти вп урбанистичкп планска дпкументација (,,Сл. 

весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, тпчка 

46 пд Статутпт на Општина Прилеп (“Сл. гласник на 

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

на ппштина Прилеп на седницата пдржана на 

10.07.2014 гпдина, дпнесе:  
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О Д Л  У К А 

за утврдуваое испплнети услпви за дпнесуваое 

на урбанистичкп планска дпкументација сп кпја 

ќе се изврши прпшируваое на планскипт ппфат и 

вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 

бр.4583-КО Прилеп, на бараое пд  Јпвески 

Темелкп 

 

член 1 

Се утврдува дека се испплнети услпви 

за дпнесуваое на урбанистичкп планска 

дпкументација сп кпја ќе се изврши 

прпшируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 

на бесправнипт пбјект на КП бр.4583-КО Прилеп. 

 

член 2 

  Оваа Одлука влегува вп сила 

нареднипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

     
Брпј 07 - 1418/28                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина             на Спветпт 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.2847-КО ОРЕОВЕЦ, 

НА БАРАЊЕ ОД  КЕБАКОСКА ТАТЈАНА 

 

 

              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.2847-КО 

Ореовец, на барање од  Кебакоска Татјана, се 

објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
 Број  08 - 1420/28                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 

 10.07.2014 година                                   на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                                Марјан Ристески 

 

 

Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 пд 
Правилникпт за стандарди за вклппуваое на 
бесправни пбјекти вп урбанистичкп планска 
дпкументација (,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и 
член 26 став 1, тпчка 46 пд Статутпт на Општина 
Прилеп (“Сл. гласник на ппштина Прилеп” бр. 6/2003, 
4/2005 и 11/2008) Спветпт на ппштина Прилеп на 
седницата пдржана на 10.07.2014 гпдина, дпнесе:  

 
О Д Л  У К А 

за утврдуваое испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистичкп планска дпкументација 
сп кпја ќе се изврши прпшируваое на планскипт 
ппфат  и вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.2847-КО Орепвец, на бараое пд  Кебакпска 
Татјана 

член 1 
Се утврдува дека се испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистичкп планска дпкументација 
сп кпја ќе се изврши прпшируваое на планскипт 
ппфат  и вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.2847-КО Орепвец. 

 
член 2 

  Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт 
ден пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен гласник 
на Општина Прилеп”. 

 
 

Брпј 07 - 1418/29                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина                     на Спветпт 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. 

4599-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД  КОЛАРОСКИ  ИГОР 
 

              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.4599-КО Прилеп, на барање од  Колароски 

Игор, се објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
   Број  08 - 1420/29                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
  10.07.2014 година                                    на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                   Марјан Ристески 
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Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 
пд Правилникпт за стандарди за вклппуваое на 
бесправни пбјекти вп урбанистичкп планска 
дпкументација (,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, тпчка 46 пд Статутпт на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на ппштина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт на 
ппштина Прилеп на седницата пдржана на 
10.07.2014 гпдина, дпнесе:  

 
О Д Л  У К А 

за утврдуваое испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши 
прпшируваое на планскипт ппфат  и вклппуваое 
на бесправнипт пбјект на КП бр.4599-КО Прилеп, 
на бараое пд  Кпларпски Игпр 

 
              член 1 

               Се утврдува дека се испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши 
прпшируваое на планскипт ппфат  и вклппуваое 
на бесправнипт пбјект на КП бр.4599-КО Прилеп. 
 

член 2 
  Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт 

ден пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 
 

  
Брпј 07 - 1418/30                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина            на Спветпт 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.536-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД  

КОСТОСКИ МАРЈАН 

 

 

              1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.536-КО Прилеп, 

на барање од  Костоски Марјан, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
 Број  08 - 1420/30                                              ГРАДОНАЧАЛНИК 

  10.07.2014 година                                           на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                          Марјан Ристески 
 

 

Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 пд 
Правилникпт за стандарди за вклппуваое на 
бесправни пбјекти вп урбанистичкп планска 
дпкументација (,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и 
член 26 став 1, тпчка 46 пд Статутпт на Општина 
Прилеп (“Сл. гласник на ппштина Прилеп” бр. 
6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт на ппштина 
Прилеп на седницата пдржана на 10.07.2014 гпдина, 
дпнесе:  

 
О Д Л  У К А 

за утврдуваое испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистичкп планска дпкументација 
сп кпја ќе се изврши прпшируваое на планскипт 
ппфат  и вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.536-КО Прилеп, на бараое пд  Кпстпски Марјан 

 
член 1 

               Се утврдува дека се испплнети 
услпви за дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши прпшируваое на 
планскипт ппфат  и вклппуваое на бесправнипт 
пбјект на КП бр.536-КО Прилеп. 

 
член 2 

  Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт 
ден пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен гласник 
на Општина Прилеп”. 

 
 
Брпј 07 - 1418/31                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина                    на Спветпт 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.512-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД  

МИЛОШЕСКА АНЕТА 
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              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.512-КО Прилеп, 

на барање од  Милошеска Анета, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
 Број  08 - 1420/31                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.07.2014 година                                на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                               Марјан Ристески 

 

Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 
пд Правилникпт за стандарди за вклппуваое на 
бесправни пбјекти вп урбанистичкп планска 
дпкументација (,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, тпчка 46 пд Статутпт на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на ппштина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт на 
ппштина Прилеп на седницата пдржана на 
10.07.2014 гпдина, дпнесе:  

О Д Л  У К А 
за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши 
прпшируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 
на бесправнипт пбјект на КП бр.512-КО Прилеп, 
на бараое пд  Милпшеска Анета 

член 1 
               Се утврдува дека се испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши 
прпшируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 
на бесправнипт пбјект на КП бр.512-КО Прилеп. 

член 2 
  Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт 

ден пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 
 

 

Брпј 07 - 1418/32                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина           на Спветпт 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.242-КО МАЛО КОЊАРИ, НА БАРАЊЕ ОД  

МИСИРКОСКИ МИЦЕ 

              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.242-КО Мало Коњари, на барање од  

Мисиркоски Мице, се објавува во "Службен гласник 

на Општина Прилеп". 

 
   Број  08 - 1420/32                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
  10.07.2014 година                                        на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                        Марјан Ристески 

 
 

Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 пд 
Правилникпт за стандарди за вклппуваое на 
бесправни пбјекти вп урбанистичкп планска 
дпкументација (,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и 
член 26 став 1, тпчка 46 пд Статутпт на Општина 
Прилеп (“Сл. гласник на ппштина Прилеп” бр. 
6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт на ппштина 
Прилеп на седницата пдржана на 10.07.2014 гпдина, 
дпнесе:  

О Д Л  У К А 
за утврдуваое испплнети услпви за дпнесуваое на 
урбанистичкп планска дпкументација сп кпја ќе се 
изврши прпшируваое на планскипт ппфат и 
вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП бр.242-КО 
Малп Кпоари, на бараое пд  Мисиркпски Мице 

 
член 1 

               Се утврдува дека се испплнети 
услпви за дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши прпшируваое на 
планскипт ппфат и вклппуваое на бесправнипт 
пбјект на КП бр.242-КО Малп Кпоари. 

 
член 2 

  Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт 
ден пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен гласник 
на Општина Прилеп”.     

 

Брпј 07 - 1418/33                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина                         на Спветпт 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.3020-КО 

ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД  МОЈАНОСКИ КОСТА 
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              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.3020-КО 

Ореовец, на барање од  Мојаноски Коста, се 

објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
   Број  08 - 1420/33                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

  10.07.2014 година                                 на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                 Марјан Ристески 
 

 

Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 
пд Правилникпт за стандарди за вклппуваое на 
бесправни пбјекти вп урбанистичкп планска 
дпкументација (,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, тпчка 46 пд Статутпт на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на ппштина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт на 
ппштина Прилеп на седницата пдржана на 
10.07.2014 гпдина, дпнесе:  
 

О Д Л  У К А 
за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши 
прпшируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 
на бесправнипт пбјект на КП бр.3020-КО 
Орепвец, на бараое пд  Мпјанпски Кпста 

 
 

член 1 
               Се утврдува дека се испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши 
прпшируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 
на бесправнипт пбјект на КП бр.3020-КО 
Орепвец. 
 

член 2 
  Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт ден 

пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 

 
Брпј 07 - 1418/34                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина                        на Спветпт 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.627-КО ПРИЛЕП, 

НА БАРАЊЕ ОД  ПЕЈКОСКИ ЗОРАН 

 

             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.627-КО 

Прилеп, на барање од  Пејкоски Зоран, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
   Број  08 - 1420/34                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 
  10.07.2014 година                                           на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                          Марјан Ристески 

 

 

Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 пд 
Правилникпт за стандарди за вклппуваое на 
бесправни пбјекти вп урбанистичкп планска 
дпкументација (,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и 
член 26 став 1, тпчка 46 пд Статутпт на Општина 
Прилеп (“Сл. гласник на ппштина Прилеп” бр. 
6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт на ппштина 
Прилеп на седницата пдржана на 10.07.2014 гпдина, 
дпнесе:  

О Д Л  У К А 
за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистичкп планска дпкументација 
сп кпја ќе се изврши прпшируваое на планскипт 
ппфат и вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.627-КО Прилеп, на бараое пд  Пејкпски Зпран 

 
член 1 

               Се утврдува дека се испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистичкп планска дпкументација 
сп кпја ќе се изврши прпшируваое на планскипт 
ппфат и вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.627-КО Прилеп. 
 

член 2 
  Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт ден 

пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
    

 

Брпј 07 - 1418/35                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина                на Спветпт 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 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.2996-КО ПРИЛЕП, 

НА БАРАЊЕ ОД  ПЕТКОСКИ ТРАЈЧЕ 

 

 

              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.2996-КО 

Прилеп, на барање од  Петкоски Трајче, се 

објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
   Број  08 - 1420/35                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
  10.07.2014 година                               на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                               Марјан Ристески 

 
 

Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 
пд Правилникпт за стандарди за вклппуваое на 
бесправни пбјекти вп урбанистичкп планска 
дпкументација (,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, тпчка 46 пд Статутпт на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на ппштина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт на 
ппштина Прилеп на седницата пдржана на 
10.07.2014 гпдина, дпнесе:  
 

О Д Л  У К А 
за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши 
прпшируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 
на бесправнипт пбјект на КП бр.2996-КО Прилеп, 
на бараое пд  Петкпски Трајче 

 
 

член 1 
               Се утврдува дека се испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши 
прпшируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 
на бесправнипт пбјект на КП бр.2996-КО Прилеп. 

член 2 
Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт 

ден пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 
 

Брпј 07 - 1418/36                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина                        на Спветпт 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.320-КО 

ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД  ПОЖАРСКА КАТЕРИНА 

 

              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.320-КО 

Прилеп, на барање од  Пожарска Катерина, се објавува 

во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
   Број  08 - 1420/36                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 

  10.07.2014 година                                          на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                          Марјан Ристески 

 

 

Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 пд 
Правилникпт за стандарди за вклппуваое на бесправни 
пбјекти вп урбанистичкп планска дпкументација (,,Сл. 
весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, тпчка 
46 пд Статутпт на Општина Прилеп (“Сл. гласник на 
ппштина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт 
на ппштина Прилеп на седницата пдржана на 
10.07.2014 гпдина, дпнесе:  
 

О Д Л  У К А 
за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистичкп планска дпкументација сп 
кпја ќе се изврши прпшируваое на планскипт ппфат и 
вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП бр.320-КО 
Прилеп, на бараое пд  Ппжарска Катерина 

 
член 1 

Се утврдува дека се испплнети услпви за дпнесуваое 
на урбанистичкп планска дпкументација сп кпја ќе се 
изврши прпшируваое на планскипт ппфат и 
вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП бр.320-КО 
Прилеп. 
 

член 2 
  Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт ден 

пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
   
Брпј 07 - 1418/37                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина                         на Спветпт 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.4009/1-КО 

ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД РИСТЕСКИ АДАМ 

 

              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.4009/1-КО 

Варош, на барање од  Ристески Адам, се објавува 

во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
   Број  08 - 1420/37                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

  10.07.2014 година                            на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                Марјан Ристески 

 

Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 
пд Правилникпт за стандарди за вклппуваое на 
бесправни пбјекти вп урбанистичкп планска 
дпкументација (,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, тпчка 46 пд Статутпт на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на ппштина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт на 
ппштина Прилеп на седницата пдржана на 
10.07.2014 гпдина, дпнесе:  

 
О Д Л  У К А 

за утврдуваое испплнети услпви за дпнесуваое 
на урбанистичкп планска дпкументација сп кпја 

ќе се изврши прпшируваое на планскипт ппфат и 
вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 

бр.4009/1-КО Варпш, на бараое пд  Ристески 
Адам 

член 1 
Се утврдува дека се испплнети 

услпви за дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши 
прпшируваое на планскипт ппфат и 
вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.4009/1-КО Варпш. 

член 2 
  Оваа Одлука влегува вп сила 

нареднипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 
Брпј 07 - 1418/38                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина            на Спветпт 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.435-КО 

ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД  РИСТЕСКИ МИРЧЕ 

 

              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.435-КО 

Прилеп, на барање од  Ристески Мирче, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
   Број  08 - 1420/38                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 

  10.07.2014 година                                       на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                  Марјан Ристески 
 

 

Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 пд 
Правилникпт за стандарди за вклппуваое на 
бесправни пбјекти вп урбанистичкп планска 
дпкументација (,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и 
член 26 став 1, тпчка 46 пд Статутпт на Општина 
Прилеп (“Сл. гласник на ппштина Прилеп” бр. 
6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт на ппштина 
Прилеп на седницата пдржана на 10.07.2014 гпдина, 
дпнесе:  
 

О Д Л  У К А 
за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистичкп планска дпкументација 
сп кпја ќе се изврши прпшируваое на планскипт 
ппфат и вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 
бр.435-КО Прилеп, на бараое пд  Ристески Мирче 

 
член 1 

               Се утврдува дека се испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши прпшируваое 
на планскипт ппфат и вклппуваое на бесправнипт 
пбјект на КП бр.435-КО Прилеп. 
 

член 2 
  Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт 

ден пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен гласник 
на Општина Прилеп”. 
 
Брпј 07 - 1418/39                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина                  на Спветпт на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                              м-р Никола Димески 

 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 9 од  10.07.2014 година 

30 

________________________________________________________________________ 

 

              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.2241-КО ВАРОШ, 

НА БАРАЊЕ ОД  СЕКУЛОВ РИСТЕ 

 

              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.2241-КО Варош, 

на барање од  Секулов Ристе, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
  Број  08 - 1420/39                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
  10.07.2014 година                               на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                              Марјан Ристески 

 

Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 
пд Правилникпт за стандарди за вклппуваое на 
бесправни пбјекти вп урбанистичкп планска 
дпкументација (,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, тпчка 46 пд Статутпт на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на ппштина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт на 
ппштина Прилеп на седницата пдржана на 
10.07.2014 гпдина, дпнесе:  

О Д Л  У К А 
за утврдуваое испплнети услпви за дпнесуваое 
на урбанистичкп планска дпкументација сп кпја 

ќе се изврши прпшируваое на планскипт ппфат и 
вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП 

бр.2241-КО Варпш, на бараое пд  Секулпв Ристе 
член 1 

               Се утврдува дека се испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши 
прпшируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 
на бесправнипт пбјект на КП бр.2241-КО Варпш. 

член 2 
  Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт 

ден пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 
   
Брпј 07 - 1418/40                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина                        на Спветпт 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.2239-КО 

ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД  СЛАБАКОСКИ МИЛАН 

 

 

              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.2239-КО 

Варош, на барање од  Слабакоски Милан, се објавува 

во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

 

 
Број  08 - 1420/40                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 

10.07.2014 година                                             на Општина Прилеп 

П р и л е п                                                                 Марјан Ристески 
 

 

Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 пд 
Правилникпт за стандарди за вклппуваое на бесправни 
пбјекти вп урбанистичкп планска дпкументација (,,Сл. 
весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, тпчка 
46 пд Статутпт на Општина Прилеп (“Сл. гласник на 
ппштина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт 
на ппштина Прилеп на седницата пдржана на 
10.07.2014 гпдина, дпнесе:  
 

О Д Л  У К А 
за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистичкп планска дпкументација сп 
кпја ќе се изврши прпшируваое на планскипт ппфат и 
вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП бр.2239-КО 
Варпш, на бараое пд  Слабакпски Милан 

 
член 1 

               Се утврдува дека се испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши 
прпшируваое на планскипт ппфат  и вклппуваое 
на бесправнипт пбјект на КП бр.2239-КО Варпш. 

член 2 
  Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт 

ден пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 
 
Брпј 07 - 1418/41                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина              на Спветпт 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.5701/1-КО ПРИЛЕП, 

НА БАРАЊЕ ОД  ТАНАСКОСКИ ГОРАНЧО 

 

 

              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.5701/1-КО 

Прилеп, на барање од  Танаскоски Горанчо, се 

објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
   Број  08 - 1420/41                                ГРАДОНАЧАЛНИК 

  10.07.2014 година                              на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                             Марјан Ристески 

 

 

 

 Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 
пд Правилникпт за стандарди за вклппуваое на 
бесправни пбјекти вп урбанистичкп планска 
дпкументација (,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, тпчка 46 пд Статутпт на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на ппштина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт на 
ппштина Прилеп на седницата пдржана на 
10.07.2014 гпдина, дпнесе:  

 
О Д Л  У К А 

за утврдуваое испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши 
прпшируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 
на бесправнипт пбјект на КП бр.5701/1-КО 
Прилеп, на бараое пд  Танаскпски Гпранчп 

член 1 
  Се утврдува дека се испплнети услпви 

за дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши 
прпшируваое на планскипт ппфат и вклппуваое 
на бесправнипт пбјект на КП бр.5701/1-КО 
Прилеп. 

 

член 2 
  Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт 

ден пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен гласник 
на Општина Прилеп”. 

 
Брпј 07 - 1418/42                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина                    на Спветпт 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.1124-КО 

ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД  ЧАТЛЕСКА БЛАГИЦА 

 

              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.1124-КО 

Прилеп, на барање од  Чатлеска Благица, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
   Број  08 - 1420/42                                              ГРАДОНАЧАЛНИК 

  10.07.2014 година                                            на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                                            Марјан Ристески 

 

 

Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 пд 
Правилникпт за стандарди за вклппуваое на бесправни 
пбјекти вп урбанистичкп планска дпкументација (,,Сл. 
весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, тпчка 
46 пд Статутпт на Општина Прилеп (“Сл. гласник на 
ппштина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт 
на ппштина Прилеп на седницата пдржана на 
10.07.2014 гпдина, дпнесе:  

 
 

О Д Л  У К А 
за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистичкп планска дпкументација сп 
кпја ќе се изврши прпшируваое на планскипт ппфат  и 
вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП бр.1124-КО 
Прилеп, на бараое пд  Чатлеска Благица 

 
член 1 

               Се утврдува дека се испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистичкп планска дпкументација сп 
кпја ќе се изврши прпшируваое на планскипт ппфат  и 
вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП бр.1124-КО 
Прилеп. 
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член 2 
  Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт 

ден пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 
 
Брпј 07 - 1418/43                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина             на Спветпт 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.14, ОБЈЕКТ БР.4, 

НА КП БР. 23445 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ 

ОД ЈОШЕСКИ ЗОРАН 

 

              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.14, објект бр.4, на КП 

бр. 23445-КО Прилеп, на барање од Јошески 

Зоран, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 

 
   Број  08 - 1420/43                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

  10.07.2014 година                                 на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                               Марјан Ристески 

 

Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 
пд Правилникпт за стандарди за вклппуваое на 
бесправни пбјекти вп урбанистичкп планска 
дпкументација (,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, тпчка 46 пд Статутпт на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на ппштина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт на 
ппштина Прилеп на седницата пдржана на 
10.07.2014 гпдина, дпнесе:  

 
О Д Л  У К А 

за утврдуваое неиспплнети услпви 
за дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши прпмена на 
сппбраќајната инфраструктура, предвидена 
спгласнп ДУП за УАЕ бр.14, пбјект бр.4, на КП бр. 
23445-КО Прилеп, на бараое пд Јпшески Зпран 

 

член 1 
               Се утврдува дека не се испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистичкп планска дпкументација 
сп кпја ќе се изврши прпмена на сппбраќајната 
инфраструктура, предвидена спгласнп ДУП за УАЕ 
бр.14, пбјект бр.4, на КП бр. 23445-КО Прилеп. 

член 2 
  Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт 

ден пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен гласник 
на Општина Прилеп”. 

 
Брпј 07 - 1418/44                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина                   на Спветпт 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.4188-КО 

ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД  КРСТЕСКИ ДИМИТРИЈА 

 

 

              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.4188-КО 

Варош, на барање од  Крстески Димитрија, се објавува 

во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
   Број  08 - 1420/44                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

  10.07.2014 година                                               на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                              Марјан Ристески 
 

Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 пд 
Правилникпт за стандарди за вклппуваое на бесправни 
пбјекти вп урбанистичкп планска дпкументација (,,Сл. 
весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, тпчка 
46 пд Статутпт на Општина Прилеп (“Сл. гласник на 
ппштина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт 
на ппштина Прилеп на седницата пдржана на 
10.07.2014 гпдина, дпнесе:  

 
О Д Л  У К А 

за утврдуваое испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистичкп планска дпкументација сп 
кпја ќе се изврши прпшируваое на планскипт ппфат и 
вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП бр.4188-КО 
Варпш, на бараое пд  Крстески Димитрија 
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член 1 
               Се утврдува дека се испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши 
прпшируваое на планскипт ппфат  и вклппуваое 
на бесправнипт пбјект на КП бр.4188-КО Варпш. 

член 2 
  Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт 

ден пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 
    
Брпј 07 - 1418/45                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина     на Спветпт 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 ПЛА 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ 

НА КП БР.2141-КО ВАРОШ,НА БАРАЊЕ ОД  

ЌОВКАРОСКИ АНДОН 

 

              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.2141-КО Варош, на барање од  Ќовкароски 

Андон, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
   Број  08 - 1420/45                                ГРАДОНАЧАЛНИК 

  10.07.2014 година                                на Општина Прилеп 
      П р и л е п                                              Марјан Ристески 

 

Врз пснпва на член 2, став 1, алинеја 6 
пд Правилникпт за стандарди за вклппуваое на 
бесправни пбјекти вп урбанистичкп планска 
дпкументација (,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, тпчка 46 пд Статутпт на 
Општина Прилеп (“Сл. гласник на ппштина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Спветпт на 
ппштина Прилеп на седницата пдржана на 
10.07.2014 гпдина, дпнесе:  
 

О Д Л  У К А 
за утврдуваое испплнети услпви за 

дпнесуваое на урбанистичкп планска 
дпкументација сп кпја ќе се изврши 
прпшируваое на планскипт ппфат  и вклппуваое 
на бесправнипт пбјект на КП бр.2141-КО Варпш, 
на бараое пд  Ќпвкарпски Андпн 

член 1 
               Се утврдува дека се испплнети услпви за 
дпнесуваое на урбанистичкп планска дпкументација 
сп кпја ќе се изврши прпшируваое на планскипт ппфат 
и вклппуваое на бесправнипт пбјект на КП бр.2141-КО 
Варпш. 

член 2 
  Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт ден 

пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
 
Брпј 07 - 1418/46                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина                        на Спветпт 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 КРИВОГАШТАНИ 

 

 

              1. Одлуката за прифаќање на Предлогот за 

воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу 

Општина Прилеп и Општина Кривогаштани, се 

објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

 

 
   Број  08 - 1420/46                                               ГРАДОНАЧАЛНИК 
  10.07.2014 година                                              на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                              Марјан Ристески 

 
 

 

Врз пснпва на член 14 и член 36 став 1 тпчка 
15 пд Закпнпт за лпкална сампуправа (,,Службен 
весник на РМ,, бр.5/2002), член 7 став 1 пд Закпнпт за 
медуппштинска спрабптка (,,Службен весник на РМ,, 
бр.79/2009)  и член 26 став 1 тпчка 47  пд Статутпт на 
Општина Прилеп (,,Службен гласник на Општина 
Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Спветпт на 
Општина Прилеп на седницата, пдржана на ден 
10.07.2014 гпдина,  дпнесе: 

 
О Д Л У К А 

за прифаќаое на Предлпгпт за 
впсппставуваое на медуппштинска спрабптка 

меду Општина Прилеп и Општина 
Кривпгаштани 
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член 1 
     Спветпт на Општина Прилеп гп 

прифаќа Предлпгпт за  впсппставуваое на 
медуппштинска спрабптка меду Општина 
Прилеп и Општина Кривпгаштани, ппднесен пд 
Спветпт на Општина Кривпгаштани бр.07-
1017/3 пд 08.07.2014 гпдина, за надлежнпст : 
заштита на децата-детска градинка. 

член 2 
    Медуппштинската спрабптка ќе се 

пствари преку склучуваое на Дпгпвпр за 
здружуваое на финансиски, материјални и 
други средства. 

Член3 
Одлуката да се дпстави дп 

Градпначалникпт, архивата и Општина 
Кривпгаштани. 

член 4 
      Оваа Одлука влегува вп сила пд 

денпт на дпнесуваоетп, а ќе се пбјави  вп 
„Службен гласник на ппштина Прилеп”. 

 
 

Брпј 07 - 1418/47                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина             на Спветпт 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 НА ПРИВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ 

ОПРЕМА ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ И ОЗВУЧУВАЊЕ 

НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ, КОИ ГИ 

ИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 

           1. Решението за давање на привремено 

користење опрема за осветлување и озвучување на 

Општина Кривогаштани, кои ги има на располагање 

Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 1420/47                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 

  10.07.2014 година                                             на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                                             Марјан Ристески 
 

 

Врз основа на член 36 став 1т.10 од Законот за 

локалната самоуправа(“Сл.весник на РМ” бр.5/2002) и 

член 26 став 1 точка 33 од Статутот на општина 

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

4/2005 И 11/2008) Советот на општина Прилеп на 

седницата одржана на 10.07.2014 година, донесе:  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за давање на привремено користење опрема за 

осветлување и озвучување на Општина Кривогаштани, 

кои ги има на располагање Општина Прилеп 

 

1.На Општина Кривогаштани и се дава на 

привремено користење  опрема за осветлување и 

озвучување, кои ги има на располагање Општина 

Прилеп и тоа: 

 

 - 8 (осум) металохалогени рефлектори од 2.000 w; 

 - 2 (два) металохалогени рефлектори од 3.500 w; 

 - комплет опрема за озвучување (две, шест 

високотонци, четири бас звучници и осум појачала); 

 

             2. Ова Решение влегува во сила со денот на 

објавувањето  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 

   
Брпј 07 - 1418/48                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2014 гпдина                              на Спветпт на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                                     м-р Никола Димески 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 9 од  10.07.2014 година 

35 

________________________________________________________________________ 

С  О  Д  Р  Ж  И  Н  А 

на Службен гласник на Општина Прилеп бр. 9   

од 10.07.2014 година 
 

1. Одлука за давање согласност за спроведување на Одлуката за утврдување на Ценовникот на 

услугите за паркирање на патнички моторни возила на Јавните паркиралишта од значење за Општина 

Прилеп за време на оджување на ПИВО ФЕСТ 2014 – ПРИЛЕП на Управниот одбор на ЈП за ПУП-

Прилеп бр.03-276/3 од 20.06.2014 година............................................................................................Стр.  1 

2.Решение за давање согласност на ООУ “Климент Охридски”  за отворање на продолжен 

престој  за учениците..................................................................................................................Стр.  2 

3.Решение за усвојување на Годишниот Извештај  за работа на  ЈОУДГ,,Наша иднина’’-

Прилеп за учебната 2013/2014 година. ...........................................................................................Стр.  3 

4.Одлука за донесување на  Детален урбанистички план  за УЕ 15, УБ 15.01, плански опфат 

“1”, КО ПРИЛЕП, Општина Прилеп. ...........................................................................................Стр.  3 

5.Одлука за донесување на  Детален урбанистички план  за УЕ 16, УБ 16.03, плански опфат 

“1”, КО ПРИЛЕП, Општина Прилеп. ...........................................................................................Стр.  6 

6.Одлука за донесување на  Детален урбанистички план  за УЕ 20, УБ 20.03, плански опфат 

“2”, КО  ПРИЛЕП, Општина Прилеп. ...........................................................................................Стр.  8 

7.Одлука за утврдување Нацрт  Детален урбанистички план  за УЕ бр.21, УБ 

бр.21.01,плански опфат ,,2,, , во Општина Прилеп. ....................................................................Стр.11   

8. Одлука за утврдување на изглед на фасада на објекти во централното градско јадро на 

подрачјето на градот Прилеп....................................................................................................Стр. 13 

9. Одлука 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.10 УБ 10-дел, објект бр.2, на КП бр. 10027-КО Прилеп, на барање од Најдоски Најдо. 

.....................................................................................................................................................Стр. 14 
10. Одлука 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. 16405-КО Прилеп, на барање од Петкоски Пројче. 

.....................................................................................................................................................Стр.14 
11.Одлука 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.1, на КП бр. 5517и5518-КО Варош, на барање од Петроски Василе. 

.....................................................................................................................................................Стр.15 
12.Одлука 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.15-дел објект бр.2, на КП бр.22974-КО Прилеп, на барање од Стојаноски Здравко. 

.....................................................................................................................................................Стр.15 
13.Одлука 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.14961-КО Прилеп, на барање од Стојаноски Роберт. 

.....................................................................................................................................................Стр.16 
14.Одлука 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-дел, објект бр.1, а неисполнети услови за објект бр.3, на КП бр. 11948-КО Прилеп, 

на барање од Танасоски Венко...................................................................................................Стр.16 

15.Одлука 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.1, на КП бр.19486-КО Прилеп, на барање од Тасески Гоце. 

.....................................................................................................................................................Стр.17 
16.Одлука 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.17-А, објект бр.2 и 3, на КП бр.16154-КО Прилеп, на барање од Трајковски Томе. 

......................................................................................................................................................Стр.18 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 9 од  10.07.2014 година 

36 

________________________________________________________________________ 

17.Одлука 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.4, УБ 4/2 нас.Тризла, објект бр.1, на КП бр.5283-КО Прилеп, на барање од Ќазимоска 

Елвира..........................................................................................................................................Стр.18  

18.Одлука за утврдување 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.1, на КП бр. 14610-КО Прилеп, на барање од Шакирова Софка. 

.....................................................................................................................................................Стр.19 
19.Одлука 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, на КП бр.12152/1-КО Прилеп, на барање од Шаркоски Душан. 

.....................................................................................................................................................Стр.1 9 

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

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

објект на КП бр.3073-КО Ореовец, на барање од  Димески Петар. .............................................Стр. 20 

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

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

објект на КП бр.1152-КО Ореовец, на барање од  Димоски Пецо. .........................................Стр.20  

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

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

објект на КП бр.2848/2-КО Прилеп, на барање од  Ѓорѓиоска Донка. .........................................Стр.21  

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

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

објект на КП бр.2851-КО Прилеп, на барање од  Ѓорѓиоска Донка. .........................................Стр.22 

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

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

објект на КП бр.2557-КО Ореовец, на барање од  Ѓорѓиоски Петре. .........................................Стр.22 

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

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

објект на КП бр.2908-КО Ореовец, на барање од  Игнатоски Стеван. .........................................Стр. 23 

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

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

објект на КП бр.2393-КО Прилеп, на барање од  Јанкулоски Раде. .........................................Стр. 23  

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

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

објект на КП бр.4583-КО Прилеп, на барање од  Јовески Темелко. .........................................Стр.24 

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

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

објект на КП бр.2847-КО Ореовец, на барање од  Кебакоска Татјана. .........................................Стр. 24 

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

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

објект на КП бр.4599-КО Прилеп, на барање од  Колароски Игор. .........................................Стр. 25  

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

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

објект на КП бр.536-КО Прилеп, на барање од  Костоски Марјан. .........................................Стр. 25 

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

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

објект на КП бр.512-КО Прилеп, на барање од  Милошеска Анета. .........................................Стр. 26  

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

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

објект на КП бр.242-КО Мало Коњари, на барање од  Мисиркоски Мице.....................................Стр. 26  

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

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

објект на КП бр.3020-КО Ореовец, на барање од  Мојаноски Коста. .........................................Стр.27 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 9 од  10.07.2014 година 

37 

________________________________________________________________________ 

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

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

објект на КП бр.627-КО Прилеп, на барање од  Пејкоски Зоран.............................................Стр.27 

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

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

објект на КП бр.2996-КО Прилеп, на барање од  Петкоски Трајче. .........................................Стр.28  

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

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

објект на КП бр.320-КО Прилеп, на барање од  Пожарска Катерина. .........................................Стр.28  

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

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

објект на КП бр.4009/1-КО Варош, на барање од  Ристески Адам. .........................................Стр. 29  

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

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

објект на КП бр.435-КО Прилеп, на барање од  Ристески Мирче. .........................................Стр. 29 

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

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

објект на КП бр.2241-КО Варош, на барање од  Секулов Ристе. .........................................Стр. 30  

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

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

објект на КП бр.2239-КО Варош, на барање од  Слабакоски Милан. .........................................Стр.30 

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

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

објект на КП бр.5701/1-КО Прилеп, на барање од  Танаскоски Горанчо.........................................Стр.31  

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

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

објект на КП бр.1124-КО Прилеп, на барање од  Чатлеска Благица..........................................Стр.31 

43. Одлука 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.14, објект бр.4, на КП бр. 23445-КО Прилеп, на барање од Јошески Зоран. 

.....................................................................................................................................................Стр. 32 
44. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 

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

објект на КП бр.4188-КО Варош, на барање од  Крстески Димитрија. .........................................Стр.32  

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

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

објект на КП бр.2141-КО Варош, на барање од  Ќовкароски Андон. .........................................Стр. 33 

46. Одлука за прифаќање на Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу 

Општина Прилеп и Општина Кривогаштани............................................................................Стр. 33 

47. Решение за давање на привремено користење опрема за осветлување и озвучување на 

Општина Кривогаштани, кои ги има на располагање Општина Прилеп........................................Стр. 34 
 

 

     

:  

   :   -    

   :  

:      .  : 50 


