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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 ОРГАНИЗАЦИЈА, 
ДЕЛОКРУГОТ И НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА 

ЗАДАЧИТЕ НА ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА  
НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

  
1. Одлуката за организација, делокругот и 

начинот на извршување на задачите на 
општинската администрација на Општина Прилеп,  
се објавува во “Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 

 
Број 08 - 1091/1                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                             Марјан Ристески 
 
 

       Врз основа на член 17 став (1)од Законот за 
вработените во јавниот сектор („Службен весник на 
РМ” бр.27/2014), член 57 и 62 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на РМ” 
бр.5/20002) и  член 26 став 1 точка 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 
15.05.2015 година, донесе: 
 

О   Д   Л   У   К   А 
за организација, делокругот и начинот на 
извршување на задачите на општинската 

администрација на Општина Прилеп 
 

I. Основни одредби 
Член 1 

       Со оваа одлука се утврдува организацијата, 
делокругот и начинот на извршување на задачите 
на општинската администрација на Општина 
Прилеп, делокругот на работата на 

организационите единици, нивната одговорност и 
меѓусебните односи, условите и нивното 
образување, начините и формите на раководење и 
нивните надлежности и одговорности. 

Член 2 
      Општинската администрација на Општина 
Прилеп (во натамошниот текст општинска 
администрација) ги извршува работите од 
надлежност на органите на општината, односно 
Советот и Градоначалникот на општината. 
       Општинската администрација: 
     1.Врши стручни и административни работи за 
Советот и Градоначалникот на општината 
     2. Ја следи проблематиката во областите од 
надлежност на општината, врши анализа на 
состојбите и дава иницијативи и предлози за нивно 
унапредување и решавање на проблемите 
     3. Доставува информации и податоци во врска со 
активностите на општината, на барање на 
надлежните органи или врз основа на закон 
     4. Ги подготвува актите за Советот и 
Градоначалникот 
     5. Ги подготвува седниците на Советот, како и 
седниците на неговите постојани и повремени 
комисии 
    6. Ги води финансиско сметководствените работи 
на општината 
    7. Ракува со документите на општината, ги чува 
до нивно уништување, односно до предавање на 
Државниот архив на Република Македонија 
   8. Врши други работи што ќе ги определи Советот 
и Градоначалникот 
  Општинската администрација ги извршува 
работите од надлежност на органите на општината 
во согласност со Уставот и со Закон, со Статутот на 
општината и со други прописи и општи акти 
донесени врз основа на закон. 
II. Видови на организациони единици во 
општинската администрација 

Член 3 
  Врз основа на надлежностите на општината, 
утврдени со Закон, како и групирањето на работите 
и задачите според видот, обемот, сложеноста, 
нивната меѓусебна сродност и поврзаност со оваа 
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Одлука се организира општинската администрација 
на Општина Прилеп. 
   Во рамките на општинската администрација се 
организираат следните организациони единици: 

- Сектори 
- Одделенија 
- Територијална  Противпожарна Единица на 

Општина Прилеп 
Член 4 

   Заради вршење на работите на Внатрешната 
ревизија и управување со човечки ресурси, во 
рамките на општинската администрација се 
формираат следниве одделенија кои не се во склоп 
на Секторите и тоа: 

- Одделение за внатрешна ревизија 
- Одделение за управување со човечки ресурси 

Член 5 
     Секторот се образува заради обединување на 
повеќе меѓусебно поврзани подрачја од 
надлежност на органите на општината, како и 
заради организирање, координирање и контрола 
на работите од надлежност на одделенијата во 
неговиот состав и следење и унапредување на 
меѓусебната соработка на одделенијата. 
     Одделение се образува заради извршување на 
една од следните работи: нормативно-правни, 
управување со човечки ресурси, стручно-
аналитички, управни, управно-надзорни, 
информативно-документациони, информативно 
комуникациски, стручно-оперативно, материјално-
финансиски, инвестициони,информатичко-
технолошки, стручно-административни, како и 
други работи што се извршуваат во органите на 
општината. 
    Територијалната  Противпожарна Единица на 
Општината се образува заради вршење на со закон 
утврдените работи од областа на заштита од 
пожари. 
 
III. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ НА ОПШТИНСКАТА 
АДМИНИСТРАЦИ 

Член 6 
  Општинската администрација на Општина Прилеп 
се организира во следните Сектори, Одделенија и 
Територијална Професионална Противпожарна 
Единица на Општината: 
     1.Сектор за правни, општи работи и јавни 
дејности, во чиј состав се: 

- Одделение за правни работи 
- Одделение за општи работи 
- Одделение за јавни дејности 
- Одделение за локален економски развој и 

прекугранична соработка 
- Одделение за контакт со граѓаните, Невладините 

организации, облиците на месна самоуправа, 
информирање, правна помош, предлози и 
претставки 

- Одделение за јавни набавки и администрирање со 
движниот имот во сопственост на општината 
 

1. Сектор за финансиски прашања 
- Одделение за буџетска координација 

- Одделение за буџетска контрола 
- Одделение за сметководство и плаќања 
- Одделение за администрирање на приходи 
2. Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита 

на животната средина 
- Одделение за урбанизам и заштита на животната 

средина 
- Одделение за комунални работи 
- Одделение за локални патишта и улици 
- Одделение за располагање, управување, 

администрирање со недвижниот имот во 
сопственост на општината 

3. Сектор-Инспекторат во чиј состав се: 
- Одделение за комунална, урбанистичка, градежна 

и сообраќајна инспекција 
- Одделение за просветна инспекција, инспекција за 

заштита на животната средина и друга инспекција 
над работи од надлежност на општината 

4. Одделение за внатрешна ревизија 
5. Одделение за управување со човечки ресурси 
6. Територијална  Противпожарна Единица на 

Општина Прилеп 
ИВ. Делокруг и начин на извршување на работите 
А) Сектор за правни, општи работи и јавни 
дејности 

Член 7 
     Секторот за правни, општи работи и јавни 
дејности ги врши следните работи: 

- Подготвува акти за Советот и Градоначалникот 
- Ги подготвува седниците на Советот и седниците на 

неговите работни тела 
- Врши стручни работи за Советот и Градоначалникот 
- Ракува со документите на општината и ги чува се до 

нивното уништување, односно предавање на 
Државниот архив на Република Македонија 

- Ја следи состојбата во општествените дејности 
- Иницира унапредување на локалниот економски 

развој, поддршка на мали и средни претпријатија 
- Иницира и развива регионална и меѓугранична 

соработка 
- Соработува со невладини организации 
- Организира непосредно контактирање и 

информирање на граѓаните 
- Врши информатичко-технички работи  
- Спроведување на постапките за јавни набавки, 

управување, располагање, администрирање, 
евиденција на движниот имот во сопственост на 
општината и 

- Врши и други работи што ќе му бидат доверени од 
Советот и Градоначалникот на општината 

Член 8 
         Одделението за правни работи ги врши 
работите што се однесуваат на: изготвување на 
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одлуки и други општи и поединечни акти од 
надлежност на Советот и Градоначалникот, дава 
мислење на актите од аспект на нивната 
законитост, ги следи прописите и нивните измени и 
дополнувања, врши стручни и организациони 
работи за советот и градоначалникот, ракува со 
документи од општината, работи на 
унапредувањето на прашањата поврзани со 
човечки ресурси, го изготвува службеното гласило 
на општината, врши стручни и административно-
технички работи на органот на обликот на месна 
самоуправа, работи и други работи што ќе му бидат 
доверени од Советот и Градоначалникот на 
општината. 

Член 9 
    Одделението за општи работи ги врши работите 
што се однесуваат на: обезбедување на непречено 
одржување на редот во општинската зграда, 
упатување на странките до надлежните служби и 
канцеларии, обезбедување на непречено 
работење на опремата, инвентарот и инсталациите 
во работните простории, добавка на канцелариски 
материјали, ситна опрема и инвентар и евиденција 
на залихите на материјали, обезбедување на 
непречено функционирање на моторните возила, 
достава на материјали за потребите на Советот на 
општината и општинската администрација, возење 
по потреба, раководни, стручни, стручн-
административни државни службеници, 
обезбедување на непречено снабдување и достава 
на услуги на варење на кафе, чај и други пијалоци. 

Член 10 
  Одделението за јавни дејности ги врши работите 
што се однесуваат на: културата, културните 
установи и проекти, негувањето на фолклорот, 
обичаите, старите занаети и слични културни 
вредности, организирањето манифестации, 
потикнувањето на разновидни специфични форми 
на творештво, развојот на масовниот спорт и 
рекреативните активности, организирањето на 
спортски приредби, одржувањето и изградбата на 
објекти за спорт, поддршка на спортски сојузи, 
социјалната заштита на децата-детски градинки и 
домови за стари (сопственост, финансирање, 
инвестиции и одржување), остварување на 
социјална грижа за инвалидни лица, децата без 
родители и родителска грижа, децата со воспитно-
социјални проблеми, деца со посебни потреби, 
децата од еднородителски семејства, децата на 
улица, лицата изложени на социјален ризик, лицата 
засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол, 
подигање на свеста на населението, домување на 
лица со социјален ризик, остварување на право и 
воспитување на децата од предучилишната возраст 
во согласност со Националната програма за развој 
на социјалната заштита, администрирање на 
основните и средни училишта во соработка со 
централната власт, во согласност со закон, 

организирање на превоз и исхрана на ученици и 
нивно сместување во ученички домови, 
управување со мрежата на јавни здравствени 
организации и објекти од примарна здравствена 
заштита кои треба да вклучат застапеност на 
локалната самоуправа во сите одбори на сите 
здравствени организации во јавна сопственост, 
здравственото воспитување унапредување на 
здравјето, превентивни активности, заштита на 
здравјето на работниците при работа, здравствен 
надзор над животната средина, надзор над 
заразните болести, помош на пациенти со 
специјални потреби (ментално здравје, 
злоупотреба на деца) и други области кои че бидат 
утврдени со закон, спроведување на подготовки и 
преземање мерки за заштита и спасување на 
граѓани и материјални добра од воени 
разурнувања, природни непогоди и други несреќи 
од последици предизвикани од нив, 
противпожарна заштита и други работи што ќе му 
бидат доверени од Советот и Градоначалникот. 

Член 11 
    Одделението за локален екномски развој и 
прекугранична соработка ги врши работите што се 
однсуваат на: планирање на локалниот економски 
развој, утврдување на развојните и структурните 
приоритети, водење на локална економска 
политика, поддршка на развојот на мали и средни 
претпријатија и на претприемништвото на локално 
ниво, учество во воспоставувањето и развојот на 
локалната мрежа на институции и агенции и 
промовирање на партнерство, врши работи што се 
однесуваат на локалниот економски развој, 
подготвува програми за локален економски развој, 
предлага мерки за поддршка на малите и средни 
претпријатија, претприемништво на локално ниво, 
учествува во воспоставувањето и развојот на 
мрежа на институции и агенции и промовирање на 
партнерството, остварува соработка со 
меќународни организации, невладини, владини, 
хуманитарни и др.врши и други работи што ќе им 
бидат доверени од Советот и Градоначалникот. 

Член 12 
    Одделение за контакт со граѓаните, Невладините 
организации, облиците на месна самоуправа, 
информирање, правна помош, предлози и 
претставки ги врши следните работи: обезбедува 
контакт со граѓаните, невладините организации и 
облиците на месна самоуправа, во смисла на 
давање и примање на информации кои се од 
обостран интерес и од витално значење за 
секојдневниот живот на граѓаните на општината, 
обезбедува односи со јавноста, дава усни правни 
совети на граѓаните и им помага и укажува на 
начинот на остварување на нивните права, дава 
информации на граѓаните во областа на 
добивањето на одобрение за градење, 
неопходната потребна техничка документација за 
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градба, информации за комуналните давачки, 
информации за општинските органи, јавните 
претпријатија, за регионални конференции, 
културни и спортски манифестации, врши и други 
работи што ќе им бидат оверени од Советот и 
Градоначалникот на општината. 

Член 13 
      Одделението за јавни набавки и 
администрирање со движниот имот во сопственост 
на општината ги врши работите кои се однесуваат 
на: спроведување на постапките за јавни набавки и 
Подзаконските акти, изработува план за јавни 
набавки, ги подготвува тендерските документации 
и други акти потребни за спроведување на 
постапките по јавни набавки, извршува 
нормативно-правни, техничко-административни и 
други работи за потребите на Комисиите за јавни 
набавки , се грижи и го следи спроведувањето на 
постапките по јавни набавки, подготвува извештаи 
и други известувања согласно на позитивните 
законски прописи, во рамките на Одделението се 
води евиденција на јавните набавки согласно на 
Законот за јавни набавки и подзаконските акти, 
непосредно соработува со Бирото за јавни набавки 
како и другите надлежни органи и институции, 
изработува нормативно-правни акти потребни за 
спроведување на постапките за јавни набавки, во 
рамките на одделението се средуваат и архивираат 
материјалите од спроведените јавни набавки. 
 
Б) Сектор за финансиски прашања 

Член 14 
Секторот за финансиски прашања ги врши работите 
што се однесуваат на: 

- Собирање, утврдување, евиденција и наплата на 
приходите на општината 

- Подготвување на буџетот и завршната сметка како 
и други акти од областа на финансирањето 

- Евиденција за имотот на општината 
- Поднесува извештаи за состојбите на сметките на 

општината 
- Работи на материјално финансиските работи 
- Врши финансиско-сметководствени работи на 

органот на обликот на месна самоуправа 
- Други работи што ќе му бидат доверени од Советот 

и Градоначалникот. 
Член 15 

         Оделението за буџетска координација ги врши 
работите што се однесуваат на: координирање на 
процесот на подготвување и изменување и 
дополнување на буџетот и страатешкиот план, 
координирање на процесот на развој, 
воспоставување, спроведување и одржување на 
финансиското управување и контрола, давање 
предлози за воспоставување/укинување на еџ анте 
финансиска контрола со вршење на процена на 
ризик и ажурирање на процедурите за работните 
процеси од областа на финансиското работење и 

контрола, задолжително дава мислење по предлог  
актите што ги изготвуваат другите организациони 
единици во субјектот и предлог актите на други 
субјекти кои имаат или може да имаат финансиски 
импликации за буџетот на субјектот, изготвува план 
за воспоставување на финансиско управување и 
контрола како и методологија за спроведување на 
планот кои ги одобрува раководителот на 
субјектот, следење и примена на законската 
регулатива од областа на буџетско работење, дава 
мислења по предлог на актите што ги изготвуваат 
другите организациони единици во субјектот и 
предлог актите на други субјекти кои имаат или 
можат да имаат финансиски импликации за 
буџетот на субјектот, подготовка на извештај за 
реализирани програми проекти и договори, 
подготовка и извештај за активностите за 
воспоставување развој на финансиско управување 
и контрола, вршење на самопроценки на одделни 
процеси на системот на финансиско управување и 
контрола, подготовка на Годишниот финансиски 
извештај од член 47 од Законот за јавна внатрешна 
финансиска контрола. 

Член 16 
   Одделението за буџетска контрола ги врши 
работите што се однесуваат на: контрола на 
извршувањето на буџетот, контрола на 
извршување на утврдените политики и 
оперативното управување (надзор над 
целокупниот процес на финансиско управување и 
контрола)., следење на реализација на договорите 
за јавните набавки и спроведува еџ анте и еџ пост 
финансиска контрола –вршење документирана 
контрола на комплетноста и исправноста на 
целокупната документација (фактури, порачки, 
испратници, работни налози, приемници и друго и 
нивна усогласеност со договорот за јавни набавки), 
изготвување на информации и извештаи за 
извршувањето на буџетот, следење и примена на 
законската регулатива (закони, подзаконски акти, 
прописи, стандарди, упаства) од областа на 
финансиското управување и контрола, контрола на 
расположливоста на планираните средства во 
буџетот/финансискиот план пред преземање на 
обврските. 

Член 17 
    Одделение за сметководство и плаќања ги врши 
работите што се однесуваат на подготвување на 
буџетот и завршната сметка како и други акти од 
областа на финансирањето, води евиденција за 
имотот на општината, поднесува извештаи за 
состојбите на сметките на општината, работи на 
материјално-финансиските работи, ги водијавните 
набавки на органите на општината, врши и други 
работи што че му бидат доверени од Советот и 
Градоначалникот. 

Член 18 
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    Одделението за администрирање на приходи ги 
врши работите што се однесуваат на: планирање на 
приходите, нивно утврдување, евиденција и 
наплата ви смисла на собирање на данокот на 
имот, данокот на наследство и подарок, данокот на 
промет на недвижности и други лоални даноци 
утврдени со закон, комунални такси, 
административни такси и други локални такси 
утврдени со закон, делот од приходите од 
персонален данок од доход, приходи од казни, 
приходи од  ДДВ, донации, врши и други работи 
што ќе му бидат доверени од Советот и 
Градоначалникот. 
В) Сектор за урбанизам, комунални работи и 
заштита на животната средина 

Член 19 
      Секторот за урбанизам, комунални работи и 
заштита на животната средина ги врши следните 
работи: 

- Урбанистичко (урбано и рурално) планирање, 
издавање на одобрение за градење на објекти од 
локално значење утврдени со закон, уредување на 
просторот и уредување на градежното земјиште 

- Заштита на животната средина и природата 
- Комуналните дејности 
- Управување, располагање, администрирање, 

евиденција на недвижниот имот во сопственост на 
општината и 

-  други работи што ќе му бидат доверени од Советот 
и Градоначалникот на општината 

Член 20 
        Одделението за урбанизам и заштита на 
животната средина ги врши работите: 
урбанистичко(урбано и рурално)планирање, 
учествува во постапката за изработка, донесување, 
изменување и дополнување на Генералниот 
урбанистички план, Деталните урбанистички 
планови, урбанистичката документација за 
населените места, општи акти за населени места, 
упбанистички проекти и друга урбанистичка 
документација, покренува иницијатива за 
изработка, изменување и дополнување на 
урбанистичките планови, ја следи реализацијата на 
урбанистичките планови, изготвува програми за 
урбанистичко планирање и уредување на 
градежното земјиште, издава одобрение за 
градење на објекти од локално значење утврдени 
со закон, се грижи за уредувањето на просторот и 
уредувањето на градежното земјиште, зажтита на 
животната средина и природата-мерки за заштита 
и спречување од загадување на водата, воздухот, 
земјиштето заштита на природата, заштита од 
бучава и нејонизирачкото зрачење, врши и други 
работи што ќе му бидат доверени од Советот и 
Градоначалникот на општината. 

Член 21 
    Одделението за локални патишта и улици ги 
врши работите, кои се однесуваат на уредувањето 

и организирањето на јавниот локален превоз на 
патници, изградбата, одржувањето, 
реконструкцијата и заштитата на локалните 
патишта, улици и други инфраструктурни објекти, 
регулирање на режимот на сообраќај, изградбата и 
одржувањето на уличната сообраќајна 
сигнализација, изградбата и одржувањето на 
јавниот простор за паркирање, врши и други 
работи што ќе му бидат доверени од Советот и 
Градоначалникот на општината. 

Член 22 
Одделението за управување, располагање, 
администрирање, евиденција на недвижниот имот 
во сопственост на општината ги врши работите кои 
се однесуваат на управување, располагање, 
администрирање, евиденција на недвижниот имот 
во сопственост на општината, спроведување на 
постапки и процедури предвидени со позитивни 
законски и подзаконски норми за управување, 
располагање, администрирање, евиденција на 
недвижниот имот во сопственост на општината, 
извршување на нормативно-правни, техничко-
административни и други работи за потребите на 
општинската администрација, органите и телата 
при општина Прилеп, а кои се однесуваат на 
управување, располагање, администрирање, 
евиденција на недвижниот имот во сопственост на 
општината, подготвување административно-
техничка документација, во согласност со законот 
за градежно земјиште и други позитивни законски 
норми предвидени за спроведување на постапки и 
процедури за располагање со градежното земјиште 
на територијата на општина Прилеп и врши и други 
работи што ќе му бидат доверени од Советот и 
Градоначалникот на општина Прилеп. 
Г) Сектор-Инспекторат 

Член 23 
   Секторот-Инспекторат во општинската 
администрација врши инспекциски надзор над 
одредбите од законите, одлуките донесени од 
Советот на општината и другите прописи кои се 
однесуваат на патниот сообраќај, комуналната 
хигиена, градежништвото, урбанизмот, просветата, 
заштита на животната средина и над работи од 
надлежност на општината. 

Член 24 
    Одделение за комунална, урбанистичка, 
граежна, сообраќајна инспекција ги врши работите 
од инспекциски надзор над спроведување на 
законите и одлуките на Советот на општината, од 
областа на комуналните работи, сообраќајот, 
градежните работи и урбанизмот. 

Член 25 
     Одделение за просветна инспекција, инспекција 
за заштита на животната средина и друга 
инспекција над работи од надлежност на 
општината ги врши работите од инспекциски 
надзор над спроведувањето на законите и 
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одлуките на Советот на општината, од областа на 
просветата, заштитата на животната средина и 
другите работи од надлежност на општината. 

Член 26 
Д. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА 
     Одделението за внатрешна ревизија ги врши 
следните работи: 

- Врши внатрешна ревизија, согласно со законот и со 
системот и процедурите за внатрешна ревизија 
воспоставени од општината согласно со 
меѓународните стандарди за професионално 
работење на внатрешната ревизија прифатени од 
Министерството за финансии 

- Подготвува годишен план за внатрешна ревизија и 
по одобрувањето од градоначалникот на 
општината го обезбедува неговото спроведување и 
следење 

- Врши внатрешна ревизија на успешност на 
работењето како и финансиска ревизија 

- Доставува извештаи за извршената ревизија до 
градоначалникот и Советот на општината 

- Подготвува квартални и годишни извештаи за 
работењето на внатрешната ревизија 

- Врши оценување на значајните фактори на ризик и 
давање совети на градоначалникот на општината 
за намалување на факторите за ризик 

- Врз основа на анализи од работењето ја утврдува и 
оценува економичноста, ефикасноста и 
ефективноста во работењето на системите за 
финансиско управување и контрола и дава 
препораки за подобрување на работењето на 
општинската администрација 

- Ја следи и проверува точноста и комплетноста на 
сметководствената евиденција и финансиските 
извештаи 

- Обезбедува евидентирање на ревизорски 
активности и ревизорски докази, како и чување на 
документите од ревизиите најмалку 10 години 

- Ја утврдува и оценува усогласеноста на работењето 
со законите, подзаконските акти и актите на 
општината 

- Врши и други работи во согласност со законите и 
другите прописи 

Член 27 
   Ѓ. Одделение за управување со човечки ресурси 
    Одделението за управување со човечки ресурси 
ги врши следните работи: 

- Се грижи за развојот на органот 
- Носи Програма за работа на одделението, како 

составен дел од програмата за работа на органот 
- Го воспоставува информативниот систем за 

човечки ресурси 
- Се грижи за правата од работен однос на 

вработените во органот 
- Го следи развојот на организациската култура во 

органот 
- Остварува комуникација со други одделенија и 

одделенијата  со човечки ресурси од други органи 

- Се грижи за правилна примена на законските и 
подзаконските акти од областа на човечките 
ресурси, вклучувајќи ги и оние поврзани со 
правичната застапеност на заедниците 

- Континуирано ја следи состојбата со човечките 
ресурси, односите меѓу вработените 

- Ја следи потребата од обуки и развој на 
капацитетите на човечките ресурси и во таа насока 
изработува нацрт годишна програма за обука на 
административни службеници во органот 

- Определува правила и постапки за однесување на 
вработените со кои се воспоставуваат позитивни 
односи и промоција на високо ниво на етика и 
мотивација 

- Се грижи за унапредување на дисциплината и 
дисциплинската одговорност и оценување 

- Носи нацрт опис на работни места и ја подготвува 
Одлуката за организацијата на општинската 
администрација, нацрт правилникот за 
систематизација на работните места во органот 

- Подготвува, извештаи, анализи и други 
информации за потребите од областа на човечките 
ресурси и дава предлози за нови вработувања 

- Врши и други работи восогласност со законите и 
другите прописи 
Е. Територијална Противпожарна едница на 
Општина Прилеп 

Член 28 
      Територијалната Противпожарна единица на 
Општина Прилеп ги врши следните работи: 

- Гаснење на пожари на подрачјето на Општината 
- Отстранување на непосредна опасност за 

настанување на пожар 
- Спасување на животот на граѓаните и заштита на 

имотот, загрозени од пожари и експлозиии 
- Укажување техничка помош при незгоди и опасни 

ситуации 
- Извршување на други работи при несреќи и 

непогоди 
- Врши непрофитабилни услуги заради подобрување 

на техничката опременост и услови за работа, кои 
не го оневозможуваат или попречуваат вршењето 
на функцијата од претходните алинеи на овој став 

- Заедно со територијалните противпожарни 
единици на општините во Република Македонија, 
утврдени со закон, дејствуваат како противпожарни 
единици на Република Македонија, заради 
оперативно делување при гаснењето големи 
пожари на целата територија на Република 
Македонија 

- Давање помош, кога тоа е побарано при гаснење 
пожари во други држави 

- Водење посебна евиденција за настанатите 
пожари, експлозии, интервенции за гаснење и 
интервенции за други настани, според единствена 
методологија и известување на Дирекцијата за 
заштита и спасување и Општина Прилепи  за тоа 
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- Периодично испитување и проверка на 
исправноста на противпожарната опрема со која 
рсполага 

- Тековна поправка и одржување на механиката 
- Давање противпожарно обезбедување на објекти, 

делегации,јавни собирри, спортски и други 
манифестации, во координација со 
Министерството за внатречни работи 

- Врши обука од областа на противпожарната 
заштита на припадниците на АРМ 

- Едукација на граѓаните за заштита од пожари, 
преку организирање на предавања, преку медиуми 
и организирање на други активности 
   Работите од став 1 на овој член, Територијалната 
противпожарна единица на општина Прилеп ги 
врши во „ Територијална Противпожарна 
Единица”- Прилеп, во чии рамки функционираат 4 
одделенија. 

Член 29 
  Општинската администрација врши и работи 
делегирани од органите на државната управа, во 
согласност со закон. 
В. Раководење со организационите единици 

Член 30 
   Со општинската администрација раководи 
Градоначалникот /Секретарот на општината. 

Член 31 
  Со секторот раководи раководител на сектор. 
  Во случај на отсуство или спреченост на 
раководителот на секторот, со секторот раководи 
помошникот на раководителот на секторот. 
  Со одделението раководи раководител на 
одделение. 

Член 32 
  Со Територијалната противпожарна единица на 
општина Прилеп раководи командир. 
  Во случај на отсуство или спреченост на 
командирот со Територијалната противпожарна 
единица на Општина Прилеп раководи заменик 
командирот. 
    Со одделенијата раководи командир на 
одделение. 

Член 33 
  Вкупниот број вработени и распоредот по звања и 
работни места го утврдува Градоначалникот на 
општината со Правилникот за систематизација на 
работните места на општинската администрација. 
 Составен дел на оваа Одлука е Органограмот 
даден во прилог бр.1. 
ВИ. Преодни и завршни одредби 
 

Член 34 

  Со денот на влегување во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за организација, 
делокругот и начинот на извршување на задачите 
на општинската администрација на Општина 
Прилеп бр.07-677/17 од 14.03.2008, Одлуката за 
изменување на Одлуката за организација, 
делокругот и начинот на извршување на задачите 
на општинската администрација на Општина 
Прилеп бр.07-1459/2 од 12.06.2009, Одлуката за 
изменување на Одлуката за организација, 
делокругот и начинот на извршување на задачите 
на општинската администрација на Општина 
Прилеп бр.07-2785/19 од 29.10.2009, Одлуката за 
изменување на Одлуката за организација, 
делокругот и начинот на извршување на задачите 
на општинската администрација на Општина 
Прилеп бр.07-1568/2 од 22.08.2011 година. 

Член 35 
         Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот 
на објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Прилеп”, а ќе се применува по добиената 
согласност од Министерството за информатичко 
општество и администрација. 
 
Број25-1089/2                                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                               на Совет на Општина Прилеп 
     Прилеп                                                        м-р Никола Димески  
 

 
Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 
Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА КВАРТАЛНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 
ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 

ПРВ КВАРТАЛ, ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015 ДО 
31.03.2015 ГОДИНА 

 
 

1. Кварталниот Извештај за извршување на 
Буџетот на Општина Прилеп за прв квартал, за 
период од 01.01.2015 до 31.03.2015 година,  се 
објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 

 
Број 08 - 1091/2                                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                             Марјан Ристески 
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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 

НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО 
РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПУП-ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 

01.01.2015 ДО 31.03.2015 ГОДИНА 

 
          1. Одлуката за давање согласност на 
тримесечниот извештај за финансиското работење 
на ЈП за ПУП-Прилеп за период од 01.01.2015 до 
31.03.2015 година,  се објавува во “Службен гласник 
на Општина Прилеп”. 
 
Број 08 - 1091/3                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 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), член 11 став 1 точка 7 од Законот 
за јавни претпријатија (“Службен весник на РМ” 
бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) и 
член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина 
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина 
Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 година,  
донесе: 

О Д Л У К А 
за давање согласност на тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈП за ПУП-Прилеп за 
период од  01.01.2015 до 31.03.2015 година 

 
член 1 

               Се дава согласност на тримесечниот извештај 
за финансиското работење на ЈП за ПУП-Прилеп за 
период од 01.01.2015 до 31.03.2015 година. 

член 2 
              Одлуката да се достави до ЈП за ПУП-Прилеп, 
Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 
 

член 3 
             Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’. 
 
Број25-1089/4                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                                на Совет на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                      м-р Никола Димески  

 
 
            Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 
Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА 

ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА 
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”3-ПРИЛЕП ЗА  
ПЕРИОД ОД 01.01.2015 ДО 31.03.2015 ГОДИНА 

 
1. Одлуката за давање согласност на 

тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП 
,,Водовод и канализација’’-Прилеп за период од 01.01.2015 
до 31.03.2015 година,  се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 1091/4                                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 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), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни 
претпријатија (“Службен весник на РМ” бр.38/96, 6/2002, 
40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 
119/2013, 41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 32 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на 
Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот 
на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 
година,  донесе: 

О Д Л У К А 
за давање согласност на тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈКП  
,,Водовод и канализација’’-Прилеп за период од 01.01.2015 

до 31.03.2015 година 
 

член 1 
               Се дава согласност на тримесечниот извештај за 
финансиското работење на ЈКП ,,Водовод и канализација’’-
Прилеп за период од 01.01.2015 до 31.03.2015 година. 
 

член 2 
               Одлуката да се достави до ЈКП ,,Водовод и 
канализација’’-Прилеп, Градоначалникот и архивата на 
Општина Прилеп. 

член 3 
               Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 
објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 
 
Број25-1089/5                                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                                              на Совет на Општина Прилеп 
  Прилеп                                                                           м-р Никола Димески  
 

 
               Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина 
Прилеп  (“Службен гласник на Општина Прилеп”  
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бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на 
Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП ,,КОМУНАЛЕЦ’’-

ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015 ДО 31.03.2015 
ГОДИНА 

 
 
              1. Одлуката за давање согласност на 
тримесечниот извештај за финансиското работење 
на ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп за период од 
01.01.2015 до 31.03.2015 година,  се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 
Број 08 - 1091/5                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 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), член 11 став 1 точка 7 од Законот 
за јавни претпријатија (“Службен весник на РМ” 
бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) и 
член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина 
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина 
Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 година,  
донесе: 

 
О Д Л У К А 

за давање согласност на тримесечниот извештај  
за финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец’’-
Прилеп за период од  01.01.2015 до 31.03.2015 

година 
 

член 1 
               Се дава согласност на тримесечниот извештај 
за финансиското работење на ЈКП,,Комуналец’’-
Прилеп за период од 01.01.2015 до 31.03.2015 
година. 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈКП ,,Комуналец’’-

Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина 
Прилеп. 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’. 
 
Број25-1089/6                                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                              на Совет на Општина Прилеп 
  Прилеп                                                           м-р Никола Димески  
 
 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 
за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп 
(“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ 

НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА 
ЈКП ,,ПАЗАРИ’’- ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015 ДО 31.03.2015 

ГОДИНА 

 
            1.Одлуката за давање согласност на тримесечниот 
извештај за финансиското работење на ЈКП ,,Пазари’’- 
Прилеп за период од 01.01.2015 до 31.03.2015 година,  се 
објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 1091/6                                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 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), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни 
претпријатија (“Службен весник на РМ” бр.38/96, 6/2002, 
40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 
119/2013, 41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 32 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на 
Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот 
на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 
година,  донесе: 

О Д Л У К А 
за давање согласност на тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈКП ,,Пазари’’- Прилеп за 
период од 01.01.2015 до 31.03.2015 година 

 
член 1 

           Се дава согласност на тримесечниот извештај за 
финансиското работење на ЈКП ,,Пазари’’- Прилеп за 
период од 01.01.2015 до 31.03.2015 година. 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈКП ,,Пазари’’- Прилеп, 

Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 
 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 

објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 
 
Број25-1089/7                                                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                                                на Совет на Општина Прилеп 
  Прилеп                                                                           м-р Никола Димески  
 
 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 
за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп 
(“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 
и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
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З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ 

НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ КАКО 
СОСОПСТВЕНИЦИ, ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТОТ ВО 

СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
1. Одлуката за давање согласност на Министерство 
за финансии како сосопственици, за продажба на 
имотот во сопственост на Општина Прилеп,  се 
објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 
Број 08 - 1091/7                                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                  на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                              Марјан Ристески 

 
           Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 33 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на 
Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), 
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана 
на 15.05.2015 година,  донесе: 
 

О Д Л У К А 
за давање согласност на Министерство за финансии 

како сосопственици, за продажба на имот во 
сопственост на Општина Прилеп 

 
 член 1 

 Со оваа Одлука се дава согласност на 
Министерсто за финансии како сосопственици, за 
продажба на имот со дел на посед 2/3 во 
сопственост на Општина Прилеп, од 
сосопственичкиот имот со Министерството на 
финансии, на КП 6044/16, ИЛ 5984, на ул.,,Крушевски 
Пат’’бб, број на зграда-1 намена на зградата Г2-лесна 
и незагадувачка индустија, влез-1, кат-К1, намена на 
посебниот дел-ДП (деловни простории), П=27м2 на 
Министерство за финансии.  

член 2 
 Доколку за продажбата на предметната 
недвижна ставар од член 1 на оваа Одлука, Владата 
на Република Македонија одлучи позитивно, 
средствата од продажбата на предметната недвижна 
ставар да се исплатат на жиро сметката на Општина 
Прилеп 756014065763013. 

член 3 
 Одлуката да се достави до Министерство за 
финансии, Градоначалникот на Општина Прилеп и 
архивата на Општина Прилеп. 
 

член 4 
 Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 
денот на објавување во Службен гласник на Општина 
Прилеп. 
 
Број25-1089/8                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                    на Совет на Општина Прилеп 
     Прилеп                                             м-р Никола Димески  

 

 
             Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) 
и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ  НА 
ОДЛУКА НА ЈП ЗА ПУП-ПРИЛЕП ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЦЕНОВНИКОТ НА УСЛУГИ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКА И 
ДРУГА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЛС 
ОПШТИНА ПРИЛЕП, БР.02-292/6 ОД 29.04.2015 ГОДИНА  

 

1. Одлуката за давање на согласност на Одлука на 
ЈП за ПУП-Прилеп за измена и дополнување на Ценовникот 
на услуги за изработка на урбанистичка и друга техничка 
документација за потребите на ЛС Општина Прилеп, бр.02-
292/6 од 29.04.2015 година се објавува во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 1091/8                                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                                на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                             Марјан Ристески 

 
      Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 5 од Законот 
за јавни претпријатија (“Службен весник на РМ” бр.38/96, 
6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 
119/2013, 41/2014 и 138/14) 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 15.05.2015 
година,  донесе: 

О     Д     Л     У     К     А 
за давање на согласност на Одлука на ЈП за ПУП-Прилеп за 

измена и дополнување на Ценовникот на услуги за 
изработка на урбанистичка и друга техничка документација 

за потребите на ЛС Општина Прилеп, бр.02-292/6 од 
29.04.2015 година 

 
член 1 

               Се дава согласност на Одлуката на ЈП за ПУП-
Прилеп за измена и дополнување на Ценовникот на услуги 
за изработка на урбанистичка и друга техничка 
документација за потребите на ЛС Општина Прилеп, бр.02-
292/6 од 29.04.2015 година. 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈП за ПУП-Прилеп, 
Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 
објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 
 
Број 25-1089/14                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                                               на Совет на Општина Прилеп 
  Прилеп                                                                          м-р Никола Димески  
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                 Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 
Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НАЦРТ  
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  ЗА УЕ 15 УБ 15.01, ПЛ. 

ОПФАТ ,,2,,,  КО ПРИЛЕП,  ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 

                1. Одлуката за утврдување Нацрт  Детален 
урбанистички план  за УЕ 15 УБ 15.01, пл. Опфат ,,2,,,  
КО Прилеп,  во Општина Прилеп,   се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 
Број 08 - 1091/9                                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 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 (“Сл.гласник на општина 
Прилеп”бр.6/03), Советот на општина Прилеп на 
седницата одржана на ден 15.05.2015 год. донесе: 

О Д Л У К А 
за утврдување Нацрт Детален урбанистички план за  

УЕ 15 УБ 15.01, пл. опфат ,,2,, во Општина Прилеп 
      

чл.1 
               Се утврдува Нацрт  Детален урбанистички 
план  за УЕ 15 УБ 15.01, пл. опфат ,,2,,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 север со осовината на ул. „Бошко Јанкоски” 
 од запад со осовината на ул. „Иво Лола Рибар” 
 од југ со осовината на ул. „Цане Кузманоски” 
 од исток со осовината на ул. „Цане Коњарец” 
Површината на планскиот опфат за УЕ 15 УБ 
15.01, пл. опфат ,,2,, изнесува околу 1,22 ха   
сметано по должина на границата опфатот. 

Чл.2 
  Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи 
следните прилози: 
1 Нацрт  детален урбанистички план  УЕ 15 УБ 15.01, пл. 
опфат ,,2,,е изработен од  ,,ПЕРАН ПРОЕКТ,, -Прилеп, со тех. 
бр. 97/14 од месец февруари 2015 год. 

Општ дел 
Насловна страна 

Содржина 
Регистрација од Централен Регистар на РМ 
Лиценца на правното лице 
Решение за именување на одговорни 
планери 
Копии од овластувањата на планерите 
Програма за измена и дополнување на 
Програмата за донесување на урб. планови 
на територијата на Општина Прилеп 
Планска програма 
Геодетски елаборат за геод. работи за 
посебни намени за ажурирана геод. подлога 
 
Документациона основа 
Прилози на документационата основа, 
мислења и согласности од јавните 
претпријатија 

- Известувања и податоци за постојни 
инфраструктурни водови 

Известување за водовите на постојната 
електрична мрежа бр. 27-2405/2 од 
15.10.2012 год, издадено од ЕВН 
Македонија АД Скопје, КЕЦ – Прилеп. 
Известување од ЈКП „Водовод и 
канализација” – Прилеп, за водовите  на 
постојната водоводна и канализациона 
мрежа бр. 03-512/2 од 18.09.2012 год. 
Известување бр. 07-341/2 од 17.09.2012 год. 
за недвижно културно наследство – 
споменик на култура за дадениот плански 
опфат. 
Известување бр 03-148/2 од 24.09.2012 год 
од Водостопанство Прилепско Поле – 
Прилеп 
Известување за постојни подземни и 
надземни тк инсталации од Македонски 
Телеком АД – Скопје со бр.251-348027/2 од 
26.09.2012 год.  

- Мислења и согласности  за 
конкретниот план 

Текстуален дел    
                             
Вовед    Страна            
Географско  и  геодетско  одредување на 
подрачјето  на  планскиот  опфат                8 
Историјат на планирањето и уредувањето на 
планскиот опфат                                             9 
Податоци за природни чинители и вредности 
во планскиот опфат                                        9 
Географска положба                                        9 
Сеизмика на просторот                                9 
Клима                                                               9 
Податоци за создадени вредности и 
чинители                                                 10 
Културно наследство                              10 
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Инвентаризација и снимање на изградениот 
градежен фонд                   10 
Површина на опфатот-нумерички 
показатели                                         11 
Нумерички показатели на ниво на 
катастарски парцели                                 12 
Преглед на објекти по конструктивен систем
                                           12 
Преглед на објекти по спратност          12 
Инвентаризација и снимање на градби од 
културно-историско значење                    13 
Инвентаризација и снимање на изградена 
комунална инфраструктура                      13 
Улична мрежа – сообраќај           13 
Хидротехничка инфраструктура              13 
Водовод                                             14 
Фекална канализација                              14 
Атмосферска канализација           14 
Електроенергетска мрежа                      14 
Телекомуникациска мрежа – ПТТ          14 
Инвентаризација на бесправно изградени 
објекти            14 
Анализа на степен на реализација на 
важечкиот урб. план           14 
Анализа на можностите за просторен развој
             15 
Извод на план од повисоко ниво и други 
релевантни податоци                     16 
Графички прилози                                17 
Извод од ГУП на Прилеп 
Извод од ДУП 
Извод од соседен ДУП 
Ажурирана геодетска подлога                                                               
                                      М=1:1000, лист бр. 4 
Инвентаризација и снимање на изграден 
град. фонд со вкупна супраструктура и 
постојна инфраструктура                                                                          
                                       М=1:1000, лист бр. 5 
Инвен. и снимање на бесправно изградени 
градби                           М=1:1000, лист бр. 6 
Планска документација 
Текстуален дел     
       страна 
Вовед                                                            2 
Географска и геодетска местоположба на 
планскиот опфат               2 
Текстуални одредби на план од повисоко 
ниво                 2 
Планска програма    
                 3 
Опис и образложение на планскиот концепт 
на просторниот развој              3 
Систем на групи на класи на намени  3 
Класа на намени                        4 
Густина на населеност                              6 
Парцелација и регулација                      6 

Урбано зеленило и озеленетост          7 
Планско решение на комунална  
Инфраструктура                                        7 
Планско решение на сообраќајна инфраструктура 
            7 
Хидротехничка инфраструктура          9 
Водовод                                                     9 
Фекална канализација                             10 
Атмосферска канализација                    10 
Хидрантска мрежа                                10 
Електроенергетика                                11 
Улично осветлување                               12 
Телекомуникациска мрежа                    14 
Мобилна телефонија                               14 
Економско образложение                    14 
Мерки за заштита                                15 
Мерки за заштита и спасување              15 
Мерки за заштита и спасување од  
пожар            15 
Хидрантска мрежа          16 
Мерки за заштита на животната  
средина           16 
Мерки за заштита на природата            16 
Мерки за заштита на културното  
наследство, конз. основи                    17 
Општи услови за изградба, развој и користење на 
гр. земјиште на планот                    17 
 Други општи услови          19 
Посебни услови за изградба, развој и користење 
на гр. земјиште на планот                    19 
Нумерички дел                                         26 
Нумерички показатели на ниво на плански 
опфат                       27 
Нумерички показатели на ниво на градежни 
парцели           28 
Билансни показатели                              29 
Графички дел          30 
Регулационен план    
              М=1:1000, лист бр. 1 
План на површини за градење  
              М=1:1000, лист бр. 2 
Сообраќаен план со нивелациски план 
              М=1:1000, лист бр. 3 
Инфраструктурен план ( еле. ком. и вод. и 
канал.)              М=1:1000, лист бр. 4 
3.3.5    Синтезен план  М=1:1000, лист бр. 5 
 
 
               2.Извештај од извршена стручна ревизија на Нацрт 
Планот изработена од ЈП за ПУП -Прилеп , со тех.бр. 
,бр.018/15 февруари 2015 г 
 
 
               3.Мислење бр.03-1042/3  од 07.05.2015 год. 
од Комисијата за давање на мислење на планска 
документација формирана од страна на 
Градоначалникот на општина Прилеп . 
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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 осмиот ден од 
денот на објавувањето во “Службен гласник на 
општина Прилеп”. 
 
Број25-1089/15                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година     на Совет на Општина Прилеп 
  Прилеп                                  м-р Никола Димески  
  
                 Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 
Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

НАЦРТ ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  ЗА УЕ 19 УБ 
19.09, ПЛ. ОПФАТ ,,1,,,  КО ПРИЛЕП,  ВО ОПШТИНА 

ПРИЛЕП 
 
                1. Одлуката за утврдување Нацрт  Детален 
урбанистички план  за УЕ 19 УБ 19.09, пл. опфат ,,1,,,  
КО Прилеп,  во Општина Прилеп се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 
Број 08 - 1091/10                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 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 (“Сл.гласник на 
општина Прилеп”бр.6/03), Советот на општина 
Прилеп на седницата одржана на ден 15.05.2015 
год. донесе: 

О Д Л У К А 
за утврдување Нацрт  Детален урбанистички план  

за  УЕ 19 УБ 19.09, пл. опфат ,,1,, во Општина 
Прилеп 

чл.1 
               Се утврдува Нацрт  Детален урбанистички 
план  за УЕ 19 УБ 19.09, пл. опфат ,,1,,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 североисточната страна е дефинирана 
со осовината на постојна железничка пруга, во 
должина од 265м’ во правец југозапад - 
североисток; 
 во југоисточен правец се протега во 
должина од 23м' се до осовината на дел постоен 
некатегоризиран пат, КП бр,24209, и продолжува 
по неговата осовина во југоисточен и источен 
правец се до осовината на ул.”Моша Пијаде” 
(“Александар Македонски”), која е магистрална 
улица со ознака М5 и се протега по нејзината 
осовина во југозападен правец во должина од 
545,5м’; 
 во северозападен правец се протега по 
осовината на нерегулирана суводолица со што ја 
формира југозападната и западната граница на 
опфатот, се до почетната точка, односно 
осовината на железничката пруга. 
Површината на планскиот опфат за УЕ 19 УБ 
19.09, пл. опфат ,,1,, изнесува околу 16,77 ха   
сметано по должина на границата опфатот. 
                                                                                   Чл.2 
Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните 
прилози: 
1 Нацрт  детален урбанистички план  УЕ 19 УБ 19.09, пл. 
опфат ,,1,,е изработен од  ЈП  за ПУП -Прилеп, со тех. бр. 
107/14 од месец февруари 2015 год. 

Општ дел 
Насловна страна 
Содржина 
Регистрација од Централен Регистар на РМ 
Лиценца на правното лице 
Решение за именување на одговорни планери 
Копии од овластувањата на планерите 
Програма за измена и дополнување на 
Програмата за донесување на урб. планови на 
територијата на Општина Прилеп 
Планска програма 
Геодетски елаборат за геод. работи за посебни 
намени за ажурирана геод. подлога 
Документациона основа 
Прилози на документационата основа, мислења 
и согласности од јавните претпријатија 

- Известувања и податоци за постојни 
инфраструктурни водови 

Известување за водовите на постојната 
електрична мрежа бр. 27-2405/2 од 
15.10.2012 год, издадено од ЕВН 
Македонија АД Скопје, КЕЦ – Прилеп. 
Известување од ЈКП „Водовод и 
канализација” – Прилеп, за водовите  на 
постојната водоводна и канализациона 
мрежа бр. 03-512/2 од 18.09.2012 год. 
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Известување бр. 07-341/2 од 17.09.2012 год. 
за недвижно културно наследство – 
споменик на култура за дадениот плански 
опфат. 
Известување бр 03-148/2 од 24.09.2012 год 
од Водостопанство Прилепско Поле – 
Прилеп 
Известување за постојни подземни и 
надземни тк инсталации од Македонски 
Телеком АД – Скопје со бр.251-348027/2 од 
26.09.2012 год.  
- Мислења и согласности  за 
конкретниот план 
Текстуален дел    
       страна 
Вовед      8 
Географско  и  геодетско  одредување на  
подрачјето  на  планскиот  опфат             8 
Историјат на планирањето и уредувањето 
на планскиот опфат                                    9 
Податоци за природни чинители и 
вредности 
во планскиот опфат                                    9 
Географска положба                                    9 
Сеизмика на просторот                               9 
Клима                                                            9 
Податоци за создадени вредности и 
чинители                                                     10 
Културно наследство                                 10 
Инвентаризација и снимање на изградениот 
градежен фонд                     10 
Површина на опфатот-нумерички 
показатели              11 
Нумерички показатели на ниво на 
катастарски парцели                                  12 
Преглед на објекти по конструктивен систем
                         12 
Преглед на објекти по спратност  
                         12 
Инвентаризација и снимање на градби од 
културно-историско значење          13 
Инвентаризација и снимање на изградена 
комунална инфраструктура                      13 
Улична мрежа – сообраќај                      13 
Хидротехничка инфраструктура               13 
Водовод                                                      14 
Фекална канализација                               14 
Атмосферска канализација                      14 
Електроенергетска мрежа                      14 
Телекомуникациска мрежа – ПТТ          14 
Инвентаризација на бесправно изградени 
објекти             14 
Анализа на степен на реализација на 
важечкиот урб. план    14 
Анализа на можностите за просторен развој
     15 

Извод на план од повисоко ниво и други 
релевантни податоци  16 
Графички прилози                            17 
Извод од ГУП на Прилеп 
Извод од ДУП 
Извод од соседен ДУП 
Ажурирана геодетска подлога                                                     
                                       М=1:1000, лист бр. 4 
Инвентаризација и снимање на изграден 
град. фонд со вкупна супраструктура и 
постојна инфраструктура                                                                         
                                      М=1:1000, лист бр. 5 
Инвен. и снимање на бесправно изградени 
градби                           М=1:1000, лист бр. 6 
Планска документација 
Текстуален дел      страна 
Вовед                                             2 
Географска и геодетска местоположба на 
планскиот опфат          2 
Текстуални одредби на план од повисоко 
ниво            2 
Планска програма                                   3 
Опис и образложение на планскиот концепт 
на просторниот развој                    3 
Систем на групи на класи на намени     3 
Класа на намени                                      4 
Густина на населеност                            6 
Парцелација и регулација                    6 
Урбано зеленило и озеленетост            7 
Планско решение на комунална 
инфраструктура          7 
Планско решение на сообраќајна 
инфраструктура         7 
Хидротехничка инфраструктура           9 
Водовод                                                  9 
Фекална канализација                         10 
Атмосферска канализација                 10 
Хидрантска мрежа                            10 
Електроенергетика                            11 
Улично осветлување                           12 
Телекомуникациска мрежа                 14 
Мобилна телефонија                           14 
Економско образложение                14 
Мерки за заштита                                15 
Мерки за заштита и спасување          15 
Мерки за заштита и спасување  
од пожар       15 
Хидрантска мрежа                               16 
Мерки за заштита на животната  
средина        16 
Мерки за заштита на природата     16 
Мерки за заштита на културното 
наследство, конз. основи             17 
Општи услови за изградба, развој и 
користење на гр. земјиште на  
Планот                                                17 
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 Други општи услови                                   19 
Посебни услови за изградба, развој и 
користење на гр. земјиште на 
планот                                                           19 
Нумерички дел                                            26 
Нумерички показатели на ниво на 
плански опфат              27 
Нумерички показатели на ниво на  
градежни парцели              28 
Билансни показатели                        29 
Графички дел                                              30 
Регулационен план     М=1:1000, лист бр. 1 
План на површини за градење  
                 М=1:1000, лист бр. 2 
Сообраќаен план со нивелациски план 
                 М=1:1000, лист бр. 3 
Инфраструктурен план ( еле. ком.  
и вод. и канал.)             М=1:1000, лист бр. 4 
 3.3.5 Синтезен план      М=1:1000, лист бр. 5 
 
 2.Извештај од извршена стручна ревизија на 
Нацрт Планот изработена од ЈП за ПУП -Прилеп , со 
тех.бр. ,бр.018/15 февруари 2015 г 
3.Мислење бр.03-1040/3  од 07.05.2015 год. од 
Комисијата за давање на мислење на планска 
документација формирана од страна на 
Градоначалникот на општина Прилеп . 
 5.Програма бр. 07-230/6 од 31.01.2012 година за 
донесување  на урбанистички планови на 
територијата на Општина Прилеп за 2012 год .                                         

Чл.3 
         Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден, од 
денот на објавувањето во “Службен гласник на 
општина Прилеп”. 
 
Број25-1089/16                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                           на Совет на Општина Прилеп 
  Прилеп                                                     м-р Никола Димески  

 
                Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 
Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ 
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.567 –КО ПРИЛЕП, НА 

БАРАЊЕ ОД  ЈАКИМОСКИ ТОНИ 
 

            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.567 –КО 

Прилеп, на барање од  Јакимоски Тони,   се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 
Број 08 - 1091/11                                                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                                на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                              Марјан Ристески 

 
Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 

13 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти (“Службен весник на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12 
и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација (“Службен весник на РМ” 
бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 
бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина 
Прилеп на седницата одржана на 15.05.2015 година, 
донесе:  

О    Д    Л    У    К    А 
за утврдување исполнети услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект на КП бр.567 -КО Прилеп, на 

барање од  Јакимоски Тони 
 

член 1 
          Се утврдува дека се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска документација со 
која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.567 -КО 
Прилеп. 

член 2 
 Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

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

   
Број25-1089/17                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                             на Совет на Општина Прилеп 
  Прилеп                                                          м-р Никола Димески  

 
               Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 
за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина 
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на 
Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ 

УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА  
ДОКУМЕНТАЦИЈА  СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ  
НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ  

ОБЈЕКТ НА КП БР.782/2 –КО СЕЛЦЕ, НА БАРАЊЕ  
ОД  КОНЕСКИ КИРИЛ 

             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.782/2 –КО 
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Селце, на барање од  Конески Кирилсе објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 1091/12                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                             Марјан Ристески 

 
              Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, 
член 13 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр. 
23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011 
и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на 
Општина Прилеп на седницата одржана на 
15.05.2015 година, донесе:  
 

О    Д    Л    У    К    А 
за утврдување исполнети услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат  и 
вклопување на бесправниот објект на  КП бр.782/2 -

КО Селце, на барање од Конески Кирил 
 

член 1 
             Се утврдува дека се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска документација 
со која ќе се изврши проширување на планскиот 
опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.782/2 -КО Селце. 
 

член 2 
 Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’. 
   
Број25-1089/18                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                               на Совет на Општина Прилеп 
  Прилеп                                                              м-р Никола Димески  
 
 
 
                Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 
Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 
 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ 

УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ 

НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ 
ОБЈЕКТ НА КП БР.179/2,179/6 И 180 –КО БЕРОВЦИ, 

НА БАРАЊЕ ОД  МАРКОСКИ МИЛЕ 

 
1.Одлуката за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 
која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.179/2,179/6 и 
180 –КО Беровци, на барање од  Маркоски Миле, се 
објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.   

 
Број 08 - 1091/13                                                                ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                           на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                         Марјан Ристески 

 
               Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, 

член 13 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр. 23/11, 
54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација (“Службен весник 
на РМ” бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 
бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина 
Прилеп на седницата одржана на 15.05.2015 година, 
донесе:  

О    Д    Л    У    К    А 
за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на  КП бр.179/2,179/6 и 180 -КО 

Беровци,  на барање од  Маркоски Миле 
 

член 1 
        Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 
која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.179/2,179/6 
и 180 -КО Беровци. 

член 2 
 Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

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

 
Број25-1089/19                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                         на Совет на Општина Прилеп 
  Прилеп                                                   м-р Никола Димески  

 
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.1104/2 –КО ЛЕНИШТЕ, НА БАРАЊЕ ОД  МПЦ-ОА 
МАНАСТИР СВ.ПЕТКА 

1. Одлуката за утврдување исполнети услови 
за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на 
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планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.1104/2 –КО Лениште, на барање од  
МПЦ-ОА Манастир Св.Петкасе објавува во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 1091/14                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                             Марјан Ристески 
 

 
Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, 

член 13 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр. 
23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011 
и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на 
Општина Прилеп на седницата одржана на 
15.05.2015 година, донесе:  

 
О    Д    Л    У    К    А 

за утврдување исполнети услови за донесување на 
урбанистичко планска документација 

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

објект на КП бр.1104/2 -КО Лениште, на барање од  
МПЦ-ОА Манастир Св.Петка 

 
член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска документација 
со која ќе се изврши проширување на планскиот 
опфат  и вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.1104/2 -КО Лениште. 
 

член 2 
 Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’. 

   
Број25-1089/20                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                               на Совет на Општина Прилеп 
  Прилеп                                                           м-р Никола Димески  
 

 
Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 
Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ 

УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ 
НА КП БР.336 –КО ДАБНИЦА, НА БАРАЊЕ ОД  МПЦ-ОА СКОПЈЕ, 

ПРЕСПАНСКО-ПЕЛАГОНИСКА ПРАВОСЛАВНА 
ЕПАРХИЈА-БИТОЛА 

  
 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.336 –КО 
Дабница, на барање од  МПЦ-ОА Скопје,Преспанско-
Пелагониска Православна Епархија-Битоласе објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 1091/15                                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                              на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                            Марјан Ристески 

 
 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 
13 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти (“Службен весник на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 
72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011 и 
162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 26 
став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 
гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 
15.05.2015 година, донесе:  
 

 
О    Д    Л    У    К    А 

за утврдување исполнети услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.336 -КО Дабница, на барање 
од  МПЦ-ОА Скопје,Преспанско-Пелагониска Православна 

Епархија-Битола 
 
 

член 1 
             Се утврдува дека се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска документација со 
која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.336 -КО 
Дабница, на барање од  МПЦ-ОА Скопје. 
                  член 2 
 Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 
објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 
 

   
Број25-1089/21                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                                                 на Совет на Општина Прилеп 
  Прилеп                                                                             м-р Никола Димески  

 
 
Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
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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.769 –КО СЕЛЦЕ, 
НА БАРАЊЕ ОД НАЈДОСКА ВЕЛИКА 

 
           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.769 –КО Селце, на барање од  Најдоска Велика, се 
објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 
Број 08 - 1091/16                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                   на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                               Марјан Ристески 

 
Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 
од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти (“Службен весник на РМ” бр. 23/11, 54/11, 
155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација (“Службен 
весник на РМ” бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 
точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 26 став 1 
точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 
гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата 
одржана на 15.05.2015 година, донесе:  
 

О    Д    Л    У    К    А 
за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација  
со која ќе се изврши проширување на планскиот 

опфат и вклопување на бесправниот објект 
 на КП бр.769 -КО Селце, на барање од  Најдоска 

Велика 
 

член 1 
             Се утврдува дека се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска документација 
со која ќе се изврши проширување на планскиот 
опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.769 -КО Селце. 
 
 
 

член 2 
 Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 
објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 
   

Број25-1089/22                                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                                              на Совет на Општина Прилеп 
  Прилеп                                                                          м-р Никола Димески  

 
 
               Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 
за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина 
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на 
Општина Прилеп,  донесе: 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ 
НА БАРАЊЕ ОД  НАУМОСКИ АЦЕ 

 
            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.1029 –КО 
Варош, на барање од  Наумоски Аце, се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 1091/17                                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                               на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                             Марјан Ристески 

 
Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 

13 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти (“Службен весник на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 
72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011 и 
162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 26 
став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 
гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 
15.05.2015 година, донесе:  

 
О    Д    Л    У    К    А 

за утврдување исполнети услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.1029 -КО Варош, на барање од  

Наумоски Аце 
 

член 1 
             Се утврдува дека се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска документација со 
која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.1029 -КО 
Варош. 
 

член 2 
 Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’. 
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Број25-1089/23                                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                                  на Совет на Општина Прилеп 
  Прилеп                                                             м-р Никола Димески  

 
               Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 
Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО 

КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ ОБЈЕКТ НА КП 
БР.2834/3 –КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

НИКОЛОСКИ БОРИС 

 
             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.2834/3 –КО Прилеп, на барање од  
Николоски Борис, се објавува во “Службен гласник 
на Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 1091/18                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                             Марјан Ристески 

 
Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, 

член 13 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр. 
23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011 
и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на 
Општина Прилеп на седницата одржана на 
15.05.2015 година, донесе:  

 
О    Д    Л    У    К    А 

за утврдување исполнети услови за донесување на 
урбанистичко планска документација 

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

објект на КП бр.2834/3 -КО Прилеп, на барање  
од  Николоски Борис 

 
 

член 1 
             Се утврдува дека се исполнети услови за донесување 
на урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат  и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.2834/3 -КО Прилеп. 

член 2 
 Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 
објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 

   
 
Број25-1089/24                                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                                             на Совет на Општина Прилеп 
  Прилеп                                                                        м-р Никола Димески  
 

 
Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп 
(“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ  

УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА  
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ  
НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ  

ОБЈЕКТ НА КП БР.10/8 –КО СЕЛЦЕ, НА БАРАЊЕ  
ОД  ТРАЈКОСКИ МИЛЕ 

 
  1. Одлуката за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 
која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.10/8 –КО 
Селце, на барање од  Трајкоски Миле, се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 1091/19                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                             Марјан Ристески 

 
Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 

13 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти (“Службен весник на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 
72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011 и 
162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 26 
став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 
гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 
15.05.2015 година, донесе:  

 
 

О    Д    Л    У    К    А 
за утврдување исполнети услови за донесување на 

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

бесправниот објект на КП бр.10/8 -КО Селце, на барање 
од  Трајкоски Миле 

                       член 1 
             Се утврдува дека се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска документација 
со која ќе се изврши проширување на планскиот 
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опфат  и вклопување на бесправниот објект на КП 
бр.10/8 -КО Селце. 

член 2 
 Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’. 

   
Број25-1089/25                                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                               на Совет на Општина Прилеп 
  Прилеп                                                        м-р Никола Димески  
 
 
                  Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 
Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 
И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 

БР.4012/1-КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД 
НИКОЛОСКИ 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.4012/1-КО Варош, на барање од  Николоски 
Петар, се објавува во “Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 

 
Број 08 - 1091/20                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                             Марјан Ристески 

 
 
 
              Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, 
член 13 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр. 
23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011 
и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на 
Општина Прилеп на седницата одржана на 
15.05.2015 година, донесе:  
 
 
 

О    Д    Л    У    К    А 
за утврдување исполнети услови за донесување на 

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

вклопување на бесправниот објект на КП бр.4012/1-КО 
Варош, на барање од Николоски Петар 

 
член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска документација со 
која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.4012/1-КО 
Варош. 

член 2 
 Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 
објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 
   
Број25-1089/26                                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                                                 на Совет на Општина Прилеп 
  Прилеп                                                                            м-р Никола Димески  

 
                 Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) 
и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД 
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 11620 КО-ПРИЛЕП 

 
 
                  1.Одлуката за откажување од корисничко право 
над КП 11620 КО-Прилеп, се објавува во “Службен гласник 
на Општина Прилеп”. 
 
Број 08 - 1091/21                                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                                  на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                               Марјан Ристески 

 
             Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од 
Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ 
бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и 
чл.62 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на 
Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот 
на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 
година,  донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 11620 КО-Прилеп 
 

    чл.1 
 Општина Прилеп како корисник на градежно 
земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.4931, издаден од 
страна на Агенција за катастар на недвижности - 
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 
под бр.1105-26395/2014 од 29.10.2014, за КП 11620 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото 
право над КП 11620 КО-Прилеп. 
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чл.2 
 На Агенцијата за катастар на недвижности-
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како 
надлежна институција, и се дава овластување да ја 
спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува 
основ за бришење на корисничко право над 
земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 

чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен гласник 
на Општина Прилеп”. 
 
Број25-1089/27                                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                                   на Совет на Општина Прилеп 
  Прилеп                                                              м-р Никола Димески  

 
Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 
Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД  

КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 12027/7 КО-ПРИЛЕП 

 
                1. Одлуката за откажување од корисничко 
право над КП 12027/7 КО-Прилеп, се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 1091/22                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                             Марјан Ристески 

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

Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на 
РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 
33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп 
(“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 
4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на 15.05.2015 година,  донесе: 

 
О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 
над КП 12027/7 КО-Прилеп 

 
    чл.1 

 Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.30310, издаден од страна на Агенција за катастар 
на недвижности - Одделение за катастар на 
недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
17973/2015 од 30.03.2015, за КП 12027/7 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 12027/7 КО-Прилеп. 

чл.2 
 На Агенцијата за катастар на недвижности-
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како 
надлежна институција, и се дава овластување да ја 

спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ 
за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 
од оваа Одлука. 

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 
нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 
 
Број25-1089/28                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                                              на Совет на Општина Прилеп 
  Прилеп                                                                        м-р Никола Димески  

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 
за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп 
(“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 
и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД  

КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 12027/8 КО-ПРИЛЕП 
 

 
1.Одлуката за откажување од корисничко право 

над КП 12027/8 КО-Прилеп, се објавува во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 1091/23                                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                              на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                            Марјан Ристески 
 

 
                  Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од 
Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ 
бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и 
чл.62 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на 
Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот 
на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 
година,  донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 12027/8 КО-Прилеп 
 

    чл.1 
 Општина Прилеп како корисник на градежно 
земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.59171, издаден од 
страна на Агенција за катастар на недвижности - 
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 
под бр.1105-30452/2014 од 10.12.2014, за КП 12027/8 за 
КО- Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото 
право над КП 12027/8 КО-Прилеп. 
 

чл.2 
 На Агенцијата за катастар на недвижности-
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како 
надлежна институција, и се дава овластување да ја 
спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ 
за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 
од оваа Одлука. 
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    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен гласник 
на Општина Прилеп”. 
 
Број25-1089/29                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                                  на Совет на Општина Прилеп 
  Прилеп                                                              м-р Никола Димески  
 

 
Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 
Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД  
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 12027/11 КО-ПРИЛЕП 

 
1.Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 12027/11 КО-Прилеп, се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 1091/24                                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                             Марјан Ристески 

 
 
            Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од 
Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на 
РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 
33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп 
(“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 
4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на 15.05.2015 година,  донесе: 
 

О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 12027/11 КО-Прилеп 
 

чл.1 
 Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.59111, издаден од страна на Агенција за катастар 
на недвижности - Одделение за катастар на 
недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
29657/2014 од 04.12.2014, за КП 12027/11 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 12027/11 КО-Прилеп. 
 

чл.2 
 На Агенцијата за катастар на недвижности-
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, 
како надлежна институција, и се дава овластување 
да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука 
претставува основ за бришење на корисничко право 
над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 
 

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 
нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 
 
Број25-1089/30                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                                               на Совет на Општина Прилеп 
  Прилеп                                                                            м-р Никола Димески  

 
              Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) 
и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД  
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 12027/12 КО-ПРИЛЕП   

 
1.  Одлуката за откажување од корисничко право над КП 
12027/12 КО-Прилеп,   се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
 
Број 08 - 1091/25                                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                                  на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                                 Марјан Ристески 
 

              Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од 
Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ 
бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и 
чл.62 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на 
Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот 
на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 
година,  донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 12027/12 КО-Прилеп 
 

    чл.1 
 Општина Прилеп како корисник на градежно 
земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.58484, издаден од 
страна на Агенција за катастар на недвижности - 
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 
под бр.1105-29659/2014 од 04.12.2014, за КП 12027/12 за 
КО- Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото 
право над КП 12027/12 КО-Прилеп. 

чл.2 
 На Агенцијата за катастар на недвижности-
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како 
надлежна институција, и се дава овластување да ја 
спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ 
за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 
од оваа Одлука. 

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 
нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 
 
Број25-1089/31                                                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                                               на Совет на Општина Прилеп 
  Прилеп                                                                            м-р Никола Димески  
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           Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 
Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ  

ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 12188 КО-ПРИЛЕП  

 
1. Одлуката за откажување од корисничко 
право над КП 12188 КО-Прилеп се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 
Број 08 - 1091/26                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                             Марјан Ристески 

 
             Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од 
Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на 
РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 
33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп 
(“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 
4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на 15.05.2015 година,  донесе: 
 

О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 12188 КО-Прилеп 
 

    чл.1 
 Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.58418, издаден од страна на Агенција за катастар 
на недвижности - Одделение за катастар на 
недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
25236/2014 од 10.10.2014, за КП 12188 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 12188 КО-Прилеп. 
 

чл.2 
 На Агенцијата за катастар на недвижности-
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, 
како надлежна институција, и се дава овластување 
да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука 
претставува основ за бришење на корисничко право 
над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 
 

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен гласник 
на Општина Прилеп”. 
 
 
Број25-1089/32                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                                 на Совет на Општина Прилеп 
  Прилеп                                                               м-р Никола Димески  

 

                Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) 
и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД  

КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 16128 КО-ПРИЛЕП 
 

               1. Одлуката за откажување од корисничко право 
над КП 16128 КО-Прилеп се објавува во “Службен гласник 
на Општина Прилеп”. 
 
Број 08 - 1091/27                                                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                               на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                            Марјан Ристески 

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

за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), 
како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на 
Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот 
на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 
година,  донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 16128 КО-Прилеп 
 

    чл.1 
 Општина Прилеп како корисник на градежно 
земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.41880, издаден 
од страна на Агенција за катастар на недвижности - 
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 
под бр.1105-28725/2014 од 25.11.2014, за КП 16128 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото 
право над КП 16128 КО-Прилеп. 

чл.2 
 На Агенцијата за катастар на недвижности-
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како 
надлежна институција, и се дава овластување да ја 
спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ 
за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 
од оваа Одлука. 

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 
нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 
 
Број25-1089/33                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                                                 на Совет на Општина Прилеп 
    Прилеп                                                                            м-р Никола Димески  
 

 
                Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) 
и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
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З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ  

ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 16807/4 КО-ПРИЛЕП 

 
1.  Одлуката за откажување од корисничко право 
над КП 16807/4 КО-Прилеп се објавува во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 
 
Број 08 - 1091/28                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                             Марјан Ристески 

 
Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од 
Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на 
РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 
33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп 
(“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 
4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на 15.05.2015 година,  донесе: 

 
О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 
над КП 16807/4 КО-Прилеп 

 
    чл.1 

 Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.56890, издаден од страна на Агенција за катастар 
на недвижности - Одделение за катастар на 
недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
5296/2015 од 18.02.2015, за КП 16807/4 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 16807/4 КО-Прилеп. 
 
                    
чл.2 
 На Агенцијата за катастар на недвижности-
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, 
како надлежна институција, и се дава овластување 
да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука 
претставува основ за бришење на корисничко право 
над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 
 

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен гласник 
на Општина Прилеп”. 
 
Број25-1089/34                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година     на Совет на Општина Прилеп 
  Прилеп                м-р Никола Димески  

 
 
                       Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп 
(“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 
и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ  
ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 17351 КО-ПРИЛЕП 

 
 
                     1. Одлуката за откажување од корисничко 
право над КП 17351 КО-Прилеп се објавува во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 
 
Број 08 - 1091/29                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                             Марјан Ристески 
 

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за 
локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), 
како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на 
Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот 
на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 
година,  донесе: 
 

О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 17351 КО-Прилеп 
 

    чл.1 
 Општина Прилеп како корисник на градежно 
земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.54764, издаден 
од страна на Агенција за катастар на недвижности - 
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 
под бр.1105-6123/2015 од 23.02.2015, за КП 17351 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото 
право над КП 17351 КО-Прилеп. 
                    чл.2 
 На Агенцијата за катастар на недвижности-
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како 
надлежна институција, и се дава овластување да ја 
спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ 
за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 
од оваа Одлука. 
 

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 
нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 
 
Број25-1089/35                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година     на Совет на Општина Прилеп 
  Прилеп                м-р Никола Димески  

 
 
               Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп 
(“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 
и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД 

КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД НАД КП 20266/3 КО ПРИЛЕП 
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                    1.Одлуката за откажување од корисничко 
право над над КП 20266/3 КО Прилеп,  се објавува 
во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 
Број 08 - 1091/30                                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                     на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                   Марјан Ристески 
 
 

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

Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на 
РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 
33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп 
(“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 
4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на 15.05.2015 година,  донесе: 
 

О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 20266/3 КО Прилеп 
 

    чл.1 
 Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.16187, издаден од страна на Агенција за катастар 
на недвижности - Одделение за катастар на 
недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
20181/2015 од 23.04.2015, за новоформирана КП 
20266/3 за КО Прилеп (како дел од КП 20266 КО 
Прилеп), со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 20266/3 КО Прилеп. 

чл.2 
 На Агенцијата за катастар на недвижности-
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како 
надлежна институција, и се дава овластување да ја 
спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува 
основ за бришење на корисничко право над 
земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен гласник 
на Општина Прилеп”. 
 
Број25-1089/36                                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                                   на Совет на Општина Прилеп 
  Прилеп                                                             м-р Никола Димески  
 

 
                 Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 
Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД 

КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 20266/4 КО ПРИЛЕП 
  

             1.Одлуката за откажување од корисничко право над 
КП 20266/4 КО Прилеп, се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
 
Број 08 - 1091/31                                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                                 на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                              Марјан Ристески 

 
       Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот 
за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), 
како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на 
Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот 
на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 
година,  донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 20266/4 КО Прилеп 
    чл.1 

 Општина Прилеп како корисник на градежно 
земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.16187, издаден 
од страна на Агенција за катастар на недвижности - 
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 
под бр.1105-20181/2015 од 23.04.2015, за новоформирана 
КП 20266/4 за КО Прилеп (како дел од КП 20266 КО 
Прилеп), со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото 
право над КП 20266/4 КО Прилеп. 

чл.2 
 На Агенцијата за катастар на недвижности-
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како 
надлежна институција, и се дава овластување да ја 
спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ 
за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 
од оваа Одлука. 

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 
нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 
 
Број25-1089/37                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                                                на Совет на Општина Прилеп 
    Прилеп                                                                           м-р Никола Димески  

 
              Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп 
(“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 
и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД 

КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 20266/5 КО ПРИЛЕП 
 

             1. Одлуката за откажување од корисничко право над 
КП 20266/5 КО Прилеп,  се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
 
Број 08 - 1091/32                                                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                                 на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                               Марјан Ристески 
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Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од 
Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на 
РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 
33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп 
(“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 
4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на 15.05.2015 година,  донесе: 

 
О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 
над КП 20266/5 КО Прилеп 

 
 чл.1 

 Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.16187, издаден од страна на Агенција за катастар 
на недвижности - Одделение за катастар на 
недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
20181/2015 од 23.04.2015, за новоформирана КП 
20266/5 за КО Прилеп (како дел од КП 20266 КО 
Прилеп), со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 20266/5 КО Прилеп. 

чл.2 
 На Агенцијата за катастар на недвижности-
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како 
надлежна институција, и се дава овластување да ја 
спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува 
основ за бришење на корисничко право над 
земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен гласник 
на Општина Прилеп”. 
 
Број25-1089/38                                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                                   на Совет на Општина Прилеп 
     Прилеп                                                            м-р Никола Димески  
 

 
          Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 
Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ 

ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 20266/6 
КО ПРИЛЕП 

 
1. Одлуката за откажување од корисничко 
право над КП 20266/6 КО Прилеп,се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 
Број 08 - 1091/33                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                  на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                Марјан Ристески 

 

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот 
за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), 
како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на 
Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот 
на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 
година,  донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 20266/6 КО Прилеп 
    чл.1 

 Општина Прилеп како корисник на градежно 
земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.16187, издаден од 
страна на Агенција за катастар на недвижности - 
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 
под бр.1105-20181/2015 од 23.04.2015, за новоформирана 
КП 20266/6 за КО Прилеп (како дел од КП 20266 КО 
Прилеп), со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото 
право над КП 20266/6 КО Прилеп. 

чл.2 
 На Агенцијата за катастар на недвижности-
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како 
надлежна институција, и се дава овластување да ја 
спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ 
за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 
од оваа Одлука. 

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 
нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 
 
Број25-1089/39                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                                               на Совет на Општина Прилеп 
     Прилеп                                                                          м-р Никола Димески  

 
                Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) 
и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД 

КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 20266/7 КО ПРИЛЕП 

 
             1.   Одлуката за откажување од корисничко право 
над КП 20266/7 КО Прилеп, се објавува во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 
 
Број 08 - 1091/34                                                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                                  на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                                 Марјан Ристески 

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

за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), 
како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на 
Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот 
на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 
година,  донесе: 
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О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 
над КП 20266/7 КО Прилеп 

 
    чл.1 

 Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.16187, издаден од страна на Агенција за катастар 
на недвижности - Одделение за катастар на 
недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
20181/2015 од 23.04.2015, за новоформирана КП 
20266/7 за КО Прилеп (како дел од КП 20266 КО 
Прилеп), со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 20266/7 КО Прилеп. 

чл.2 
 На Агенцијата за катастар на недвижности-
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како 
надлежна институција, и се дава овластување да ја 
спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува 
основ за бришење на корисничко право над 
земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен гласник 
на Општина Прилеп”. 
 
 Број25-1089/40                                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                                   на Совет на Општина Прилеп 
  Прилеп                                                               м-р Никола Димески  

 
              
              Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 
Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ  

ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 20266/8 КО ПРИЛЕП 
 

              1.   Одлуката за откажување од корисничко 
право над КП 20266/8 КО Прилеп,  се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 
Број 08 - 1091/35                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                             Марјан Ристески 

 
 

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од 
Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на 
РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 
33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп 
(“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 
4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на 15.05.2015 година,  донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 20266/8 КО Прилеп 
    чл.1 

 Општина Прилеп како корисник на градежно 
земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.16187, издаден 
од страна на Агенција за катастар на недвижности - 
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 
под бр.1105-20181/2015 од 23.04.2015, за новоформирана 
КП 20266/8 за КО Прилеп (како дел од КП 20266 КО 
Прилеп), со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото 
право над КП 20266/8 КО Прилеп. 

чл.2 
 На Агенцијата за катастар на недвижности-
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како 
надлежна институција, и се дава овластување да ја 
спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ 
за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 
од оваа Одлука. 

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 
нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 
 
Број25-1089/41                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                                                на Совет на Општина Прилеп 
     Прилеп                                                                          м-р Никола Димески  
 

 

                  Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 
за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп 
(“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 
и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД 

КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 20266/9 КО ПРИЛЕП 

 
1. Одлуката за откажување од корисничко право над 
КП 20266/9 КО Прилеп,се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
 
Број 08 - 1091/36                                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                                на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                                 Марјан Ристески 

 
 

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот 
за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), 
како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на 
Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот 
на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 
година,  донесе: 

 
О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 
над КП 20266/9 КО Прилеп 
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    чл.1 
 Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.16187, издаден од страна на Агенција за катастар 
на недвижности - Одделение за катастар на 
недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
20181/2015 од 23.04.2015, за новоформирана КП 
20266/9 за КО Прилеп (како дел од КП 20266 КО 
Прилеп), со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 20266/9 КО Прилеп. 
 

чл.2 
 На Агенцијата за катастар на недвижности-
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како 
надлежна институција, и се дава овластување да ја 
спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува 
основ за бришење на корисничко право над 
земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 
 

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен гласник 
на Општина Прилеп”. 
 
Број25-1089/42                                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                                   на Совет на Општина Прилеп 
  Прилеп                                                                 м-р Никола Димески  

 

 
          Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 
Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД 

КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 20267/5 КО ПРИЛЕП 
 

1. Одлуката за откажување од корисничко 
право над КП 20267/5 КО Прилеп, се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 
Број 08 - 1091/37                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                   на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                 Марјан Ристески 
 

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

Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на 
РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 
33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп 
(“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 
4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на 15.05.2015 година,  донесе: 

 
О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 
над КП 20267/5 КО Прилеп 

    чл.1 
 Општина Прилеп како корисник на градежно 
земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.16187, издаден 
од страна на Агенција за катастар на недвижности - 
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 
под бр.1105-20181/2015 од 23.04.2015, за 
новоформирана КП 20267/5 за КО Прилеп (како дел од 
КП 20266 КО Прилеп), со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 20267/5 КО Прилеп. 

чл.2 
 На Агенцијата за катастар на недвижности-
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како 
надлежна институција, и се дава овластување да ја 
спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува 
основ за бришење на корисничко право над земјиштето 
од чл.1 од оваа Одлука. 

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 
на нејзиното објавување во „Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
 
Број25-1089/43                                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                                 на Совет на Општина Прилеп 
  Прилеп                                                             м-р Никола Димески  

  
          Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина 
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на 
Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА  ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД 

КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 20267/6 КО ПРИЛЕП 
 

 
1. Одлуката за откажување од корисничко право 
над КП 20267/6 КО Прилеп, се објавува во “Службен 
гласник на Општина Прилеп”. 
 
Број 08 - 1091/38                                                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                                 на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                                 Марјан Ристески 
 
 

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

Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ 
бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и 
чл.62 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник 
на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), 
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
15.05.2015 година,  донесе: 

 
О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 
над КП 20267/6 КО Прилеп 
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    чл.1 
 Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.16187, издаден од страна на Агенција за катастар 
на недвижности - Одделение за катастар на 
недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
20181/2015 од 23.04.2015, за новоформирана КП 
20267/6 за КО Прилеп (како дел од КП 20267/1 КО 
Прилеп), со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 20267/6 КО Прилеп. 
 

чл.2 
 На Агенцијата за катастар на недвижности-
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како 
надлежна институција, и се дава овластување да ја 
спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува 
основ за бришење на корисничко право над 
земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 
 

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен гласник 
на Општина Прилеп”. 
 
 
Број25-1089/44                                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                                  на Совет на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                             м-р Никола Димески  
  

  
           Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 
Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА  ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД 

КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 20267/7 КО ПРИЛЕП 

 
 
1. Одлуката за откажување од корисничко 
право над КП 20267/7 КО Прилеп, се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 
Број 08 - 1091/39                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                             Марјан Ристески 

 
 

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од 
Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на 
РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 
33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп 
(“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 
4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на 15.05.2015 година,  донесе: 

 
 

О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 20267/7 КО Прилеп 
 

    чл.1 
 Општина Прилеп како корисник на градежно 
земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.16187, издаден 
од страна на Агенција за катастар на недвижности - 
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 
под бр.1105-20181/2015 од 23.04.2015, за новоформирана 
КП 20267/7 за КО Прилеп (како дел од КП 20267/1 КО 
Прилеп), со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото 
право над КП 20267/7 КО Прилеп. 
 

чл.2 
 На Агенцијата за катастар на недвижности-
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како 
надлежна институција, и се дава овластување да ја 
спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ 
за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 
од оваа Одлука. 

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 
нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 
 
Број25-1089/45                                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                                               на Совет на Општина Прилеп 
     Прилеп                                                                        м-р Никола Димески  

 
 

           Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) 
и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА  ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД 
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 20267/8 КО ПРИЛЕП 

 
1. Одлуката за откажување од корисничко право над 
КП 20267/8 КО Прилеп, се објавува во “Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
 
Број 08 - 1091/40                                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                                  на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                                Марјан Ристески 

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

за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), 
како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од 
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на 
Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот 
на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 
година,  донесе: 

 
О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 
над КП 20267/8 КО Прилеп 
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    чл.1 
 Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.16187, издаден од страна на Агенција за катастар 
на недвижности - Одделение за катастар на 
недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
20181/2015 од 23.04.2015, за новоформирана КП 
20267/8 за КО Прилеп (како дел од КП 20267/1 КО 
Прилеп), со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 20267/8 КО Прилеп. 
 

чл.2 
 На Агенцијата за катастар на недвижности-
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како 
надлежна институција, и се дава овластување да ја 
спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува 
основ за бришење на корисничко право над 
земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 
 

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен гласник 
на Општина Прилеп”. 
 
Број25-1089/46                                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                                   на Совет на Општина Прилеп 
  Прилеп                                                                м-р Никола Димески  

 
                 Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 
Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА  ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ 

ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 20267/9 КО ПРИЛЕП 

 
1. Одлуката за откажување од корисничко 
право над КП 20267/9 КО Прилеп, се објавува во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 
Број 08 - 1091/41                                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                     на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                  Марјан Ристески 
 

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

Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на 
РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 
33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп 
(“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 
4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на 15.05.2015 година,  донесе: 

 
О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 
над КП 20267/9 КО Прилеп 

 

    чл.1 
 Општина Прилеп како корисник на градежно 
земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.16187, издаден 
од страна на Агенција за катастар на недвижности - 
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 
под бр.1105-20181/2015 од 23.04.2015, за новоформирана 
КП 20267/9 за КО Прилеп (како дел од КП 20267/1 КО 
Прилеп), со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото 
право над КП 20267/9 КО Прилеп. 

чл.2 
 На Агенцијата за катастар на недвижности-
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како 
надлежна институција, и се дава овластување да ја 
спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ 
за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 
од оваа Одлука. 

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 
нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 
 
Број25-1089/47                                                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                                                на Совет на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                          м-р Никола Димески  

 
 Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”бр.5/2002)  
и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА  ЗАКЛУЧОКОТ ЗА ПРИФАЌАЊЕ 

НА ГРАЃАНСКА ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОСНОВАЊЕ НА СОВЕТ 
НА МЛАДИ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
              1.   Заклучокот за прифаќање на граѓанска 
иницијатива за основање на Совет на млади на Општина 
Прилеп,  се објавува во “Службен гласник на Општина 
Прилеп”. 
 
Број 08 - 1091/42                                                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 година                                                                 на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                               Марјан Ристески 

 
 
            Врз основа на член 26 и член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр. 5/2002),Советот на Општина Прилеп на седницата, 
одржана на 15.05.2015 година,  донесе: 

 
З А К Л У Ч О К  

за прифаќање на граѓанската иницијатива  
за основање на Совет на млади на Општина Прилеп 

 
 1. Со овој Заклучок се прифаќа граѓанската 
иницијатива за основање на Советот на млади на Општина 
Прилеп, тело на младите на Општина Прилеп, кој се 
основа со цел активно вклучување на младите во јавниот 
живот на Општина Прилеп. 
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2. Советот на млади го сочинуваат девет члена. 
Членовите да се избираат по пат на Јавен повик за 
предлагање на кандидати за членови на Советот на 
млади на Општина Прилеп. Во Советот на млади на 
Општина Прилеп може да бидат бирани млади со 
постојано место на живеење на територијата на 
Општина Прилеп и со старосна граница од 15 до 30 
години. Право  на предлагање на кандидати за 
членови во Советот на млади на Градот имаат: 
Младински невладини организации и Здруженија 
на млади, ученички совети, студентски совети и 
други регистрирани облици на организирање на 
младите. Предлозите се доставуваат до Комисија за 
општествени дејности и правата на децата. 
 
3. Советот на млади во општината ги врши следните 
работи: 

- разгледува прашања кои се важни за работата на 
Советот на млади; 

- донесува Деловник за работа на Советот на млади; 
- го избира и разрешува претседателот на Советот на 

млади; 
- поднесува предлози до Комисија за општествени 

дејности и правата на децата при Совет на Општина 
Прилеп за идентификувани проблеми на младите на 
локално ниво и начини за нивно можно решавање; 

- поднесува предлози до Комисија за општествени 
дејности и правата на децата при Совет на Општина 
Прилеп за донесување одлуки, програми и други 
акти од интерес на младите; 

- изработува извештаи до Комисија за општествени 
дејности и правата на децата при Совет на Општина 
Прилеп за програмите на младите, а по потреба 
предлага и донесува Програма за решавање на 
проблемите, од интерес на младите; 

- предлага мерки за остварување и спроведување на 
одлуки и програми за грижа на млади; 

- организира работилници, предавања трибини, 
манифестации и други активности во врска со 
младинските прашања; 

- информира и промовира за активностите на Советот 
на млади; 

- поттикнува соработка со Советите на младите од 
други градови на Република Македонија  

1. Начинот на работа на Советот на млади поблиску се 
утврдува со Деловник за работа на Советот на 
млади. 
5.Заклучокот ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Прилеп”. 
 
Број25-1089/48                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година     на Совет на Општина Прилеп 
  Прилеп                м-р Никола Димески  
 
 
 
               Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) 

и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 
Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА  ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НАЦРТ 

НА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН  УЕ 10 УБ 10.01, ПЛ. ОПФАТ ,,1,,,  КО ПРИЛЕП, 

ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
         1.Одлуката за утврдување Нацрт  на измена и 
дополнување на Детален урбанистички план  УЕ 10 УБ 
10.01, пл. опфат ,,1,,,  КО Прилеп,  во Општина Прилеп,  се 
објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 
Број 08 - 1091/43                                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.05.2015 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 (“Сл.гласник на 
општина Прилеп”бр.6/03), Советот на општина Прилеп на 
седницата одржана на ден 15.05.2015 год донесе: 
 

О Д Л У К А 
за утврдување Нацрт  на Измена и дополнување на 

Детален урбанистички план  УЕ 10 УБ 10.01, пл. опфат 
,,1,, ,КО Прилеп,  во Општина Прилеп 

 
чл.1 

               Се утврдува Нацрт  на Измена и дополнување на 
Детален урбанистички план  УЕ 10 УБ 10.01, пл. опфат ,,1,,, 
КО Прилеп,  во Општина Прилепкако 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: 
 

 јужната страна е дефинирана со осовината на 
новопланираната магистрална улица М5, ул. 
„Јоска Јорданоски” во должина од 298,1 мж;    

 западната страна е дефинирана со осовината 
на новопланираната собирна улица С4а, 
ул.„Борис Кидрич”, во должина од 135,4 мж;  

 источната страна е дефинирана со осовината 
на новопланираната  улица  „11 Октомври-
крак”, како дел од секундарната улична мрежа 
(планирана според претходно усвоен ДУП), во 
должина од 251,8 мж;   

 северната страна е дефинирана со 
осовината на новопланираната улица 
„Новопланирана”, како дел од секундарната 
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улична мрежа (планирана според претходно 
усвоен ДУП), во должина од 137,6 мж и границата 
на катастарските парцели со бр. 10950 и 10935. 
Површината на планскиот опфат за УЕ 10 УБ 
10.01, пл. опфат ,,1,,изнесува околу 3,76 ха   
сметано по должина на границата опфатот. 
                                                                                   Чл.2 
Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните 
прилози: 
Нацрт  на Измена и дополнување на Детален 
урбанистички план  УЕ 10 УБ 10.01, пл. опфат ,,1,,, КО 
Прилеп,  во Општина Прилепе изработен од  ЈП  за 
ПУП -Прилеп, со тех. бр. 38/15 од месец мај 2015 г 
Општ дел 
Насловна страна 
Содржина 
Регистрација од Централен Регистар на РМ 
Лиценца на правното лице 
Решение за именување на одговорни планери 
Копии од овластувањата на планерите 
Програма за измена и дополнување на 
Програмата за донесување на урб. планови на 
територијата на Општина Прилеп 
Планска програма 
Геодетски елаборат за геод. работи за посебни 
намени за ажурирана геод. подлога 
Документациона основа 
Прилози на документационата основа, мислења 
и согласности од јавните претпријатија 

- Известувања и податоци за постојни 
инфраструктурни водови 

Известување за водовите на постојната 
електрична мрежа бр. 27-2405/2 од 15.10.2012 
год, издадено од ЕВН Македонија АД Скопје, 
КЕЦ – Прилеп. 
Известување од ЈКП „Водовод и канализација” – 
Прилеп, за водовите  на постојната водоводна и 
канализациона мрежа бр. 03-512/2 од 18.09.2012 
год. 
Известување бр. 07-341/2 од 17.09.2012 год. за 
недвижно културно наследство – споменик на 
култура за дадениот плански опфат. 
Известување бр 03-148/2 од 24.09.2012 год од 
Водостопанство Прилепско Поле – Прилеп 
Известување за постојни подземни и надземни 
тк инсталации од Македонски Телеком АД – 
Скопје со бр.251-348027/2 од 26.09.2012 год.  

- Мислења и согласности  за конкретниот 
план 

Текстуален дел      
                    страна 
 
Вовед      8 
Географско  и  геодетско  одредување на  
подрачјето  на  планскиот  опфат            8 
Историјат на планирањето и уредувањето 
на планскиот опфат                                9 
Податоци за природни чинители и вредности 
во планскиот опфат                                       9 
Географска положба                                          9 

Сеизмика на просторот                                          9 
Клима                                                                       9 
Податоци за создадени вредности и чинители   10 
Културно наследство                                           10 
Инвентаризација и снимање на изградениот  
градежен фонд                                10 
Површина на опфатот-нумерички показатели    11 
Нумерички показатели на ниво на катастарски 
парцели                               12 
Преглед на објекти по конструктивен систем     12 
Преглед на објекти по спратност                         12 
Инвентаризација и снимање на градби од културно-
историско значење                                         13 
Инвентаризација и снимање на изградена комунална 
инфраструктура                                         13 
Улична мрежа – сообраќај                                   13 
Хидротехничка инфраструктура                          13 
Водовод                                              14 
Фекална канализација                                          14 
Атмосферска канализација                                  14 
Електроенергетска мрежа                             14 
Телекомуникациска мрежа – ПТТ                14 
Инвентаризација на бесправно изградени објекти 14 
Анализа на степен на реализација на важечкиот урб. 
план                                                14 
Анализа на можностите за просторен развој       15 
Извод на план од повисоко ниво и други релевантни 
податоци                                   16 
Графички прилози                                              17 
Извод од ГУП на Прилеп 
Извод од ДУП 
Извод од соседен ДУП 
Ажурирана геодетска подлога      М=1:1000, лист бр. 4 
Инвентаризација и снимање на изграден град. фонд 

со вкупна супраструктура и постојна инфраструктура                                                                          
                                                        М=1:1000, лист бр. 5 
Инвен. и снимање на бесправно изградени градби              
                                                        М=1:1000, лист бр. 6 
Планска документација 
Текстуален дел       страна 
Вовед                2 
Географска и геодетска местоположба на планскиот 
опфат                                                   2 
Текстуални одредби на план од повисоко ниво        2 
Планска програма                                                        3 
Опис и образложение на планскиот концепт на 
просторниот развој                                     3 
Систем на групи на класи на намени                         3 
Класа на намени                                                          4 
Густина на населеност                                                6 
Парцелација и регулација                                          6 
Урбано зеленило и озеленетост                                7 
Планско решение на комунална инфраструктура    7 
Планско решение на сообраќајна инфраструктура  7              
Хидротехничка инфраструктура                                 9 
Водовод                                                                        9 
Фекална канализација                                              10 
Атмосферска канализација                                      10 
Хидрантска мрежа                                                     10 
Електроенергетика                                                    11 
Улично осветлување           12 
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Телекомуникациска мрежа                                 14 
Мобилна телефонија                                          14 
Економско образложение                           14 
Мерки за заштита                                         15 
Мерки за заштита и спасување                         15 
Мерки за заштита и спасување од пожар         15 
Хидрантска мрежа                                              16 
Мерки за заштита на животн   16 
Мерки за заштита на природа   16 
Мерки за заштита на културното наследство, 
конз. основи                                         17 
Општи услови за изградба, развој и користење 
на гр. земјиште на планот                           17 
 Други општи услови                                           19 
Посебни услови за изградба, развој и користење 
на гр. земјиште на планот                           19 
Нумерички дел                                                     26 
Нумерички показатели на ниво на плански 
опфат                              27 
Нумерички показатели на ниво на градежни 
парцели                 28 
Билансни показатели                                          29 
Графички дел                                                     30 
Регулационен план    
                        М=1:1000, лист бр. 1 
План на површини за градење   
                                    М=1:1000, лист бр. 2 
Сообраќаен план со нивелациски план 
                        М=1:1000, лист бр. 3 
Инфраструктурен план ( еле. ком. и вод. и 
канал.)                                    М=1:1000, лист бр. 4 

 3.3.5    Синтезен план               М=1:1000, лист бр. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.Извештај од извршена стручна ревизија на Нацрт 
Планот изработена од ,,УРБАН ПРОЕКТ,, ДООЕЛ -
Прилеп , со тех.бр. ,бр.05-03/15 мај 2015 г 
 
3.Мислење бр.03-1071/3  од 13.05.2015 год. од 
Комисијата за давање на мислење на планска 
документација формирана од страна на 
Градоначалникот на општина Прилеп . 
 
 5.Програма бр. 07-3411/13 од 27.12.2012 година за 
донесување  на урбанистички планови на 
територијата на Општина Прилеп за 2013 год .                                         
                                                              

Чл.3 
 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен гласник на 
општина Прилеп”. 
 
 
Број25-1089/49                                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.05.2015 година                                     на Совет на Општина Прилеп 
  Прилеп                                                                   м-р Никола Димески  
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    42.Заклучок за прифаќање на граѓанска иницијатива за основање на Совет на млади 
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                     43. Одлука за утврдување Нацрт  на измена и дополнување на Детален 
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ДОНЕСЕНИ,  АКТИ КОИ НЕ СЕ ОБЈАВЕНИ ВО 
ОВОЈ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 

 
 

                     1. Решение за именување на членови на Општинскиот Штаб за заштита 
и спасување во Локалната самоуправа на Општина Прилеп. 
                     2.Решение за поставување на должност командир на Универзалната 
единица за заштита и спасување. 
                    3.Решение за поставување на должност командир на специјализирана 
единица за прва медицинска помош. 
                    4.Решение за поставување на должност командир на специјализирана 
единица за заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло. 
                    5. Решение за поставување на должност командир на специјализирана 
единица за заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло. 
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