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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 БУЏЕТОТ  НА ОПШТИНА  

ПРИЛЕП ЗА 2016 ГОДИНА 
 

  1. Буџетот  на Општина Прилеп за 2016 година,  се објавува  во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
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     П р и л е п                                                                                                            Марјан Ристески 
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     Бр. 25-2888/2                                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 28.12.2015 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 ИЗВРШУВАЊЕ 
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2016 

ГОДИНА 

 
1.  Одлуката за извршување на Буџетот 

на Општина Прилеп за 2016 година,  се објавува  
во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 2890/2                                                ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 година                                          на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                      Марјан Ристески 

 

 Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од 
Законот за локална самоуправа("Службен весник 
на Р.М." бр.5/2002) и член 26, точка 4  од  Статутот 
на Општина Прилеп ("Службен гласник на 
Општина Прилеп" бр.  6/2003 и 4/2005 ), Советот 
на Општина Прилеп на седницата одржана на   
28.12.2015 година,  донесе: 
 

О Д Л У К А 

за извршување на Буџетот на Општина 
 Прилеп за 2016 година 

 

 

Член 1 

 Буџетот на Општина - Прилеп за 2016 
година (во понатамошниот текст Буџет), се 
извршува според одредбите на оваа Одлука. 

Член 2 

 Корисниците на средствата на Буџетот се 
должни утврдените средства во Буџетот да ги 
користат наменски, рационално и економично. 
 

Член 3 

 Износите на приходите наведени во 
Буџетот  за 2016 година не се фиксно определени.  
 Промените во Буџетот треба да бидат во 
рамките на вкупниот износ на утврдените 
приходи.  
 Доколку во текот на годината 
планираните приходи  се остварат во поголем 
износ  од планираниот, истите ќе се 
прераспределат и ќе се користат во согласност со 
донесените измени и дополнувања на Буџетот  за 
2016 година донесени од страна на Советот на 
Општина Прилеп.  
 
 

Член 4 

 Расходите утврдени со Буџетот се 
максимални износи над кои не можат да се 
преземаат обврски.  
 За да се преземат нови обврски мора да 
се предложи нов извор на средства или да се 
намалат другите расходи во сразмерен износ. 
 

Член 5 

 Прераспределбата на планираните 
расходи во текот на фискалната година ја врши 
Советот на Општина Прилеп, во рамките на 
вкупно утврдениот лимит на приходите во 
буџетот.  
 Утврдените износи  во Буџетот на 
корисникот може да бидат прераспоредени 
помеѓу расходни категории, поткатегории, 
ставки и потставки, со исклучок на расходните 
ставки и тоа: прераспределбата меѓу капитални 
расходи и капитални трансфери. 
        Со Одлука за пренамена одобрените 
средства во буџетот на ниво на ставка во 
рамките на програма и буџет, не може да бидат 
намалени повеќе од 20%, додека одобрените 
средства за плати и надоместоци не може да се 
зголемат повеќе од 10%. 
                 

Член 6 

 Исплатата на платите на вработените ќе 
се извршува во рамките на обезбедените 
средства во буџетот, и согласно закон. 
- Вредноста на коефициентот за исплата на плата 
на Градоначалникот се утврдува на ниво од 3,40.  
Појдовна основа за 1(единица ) коефициент 
изнесува 26.755,00 ден. 
- Месечниот надоместок на членовите на Советот 
на Општина Прилеп за присуство на седници на 
Советот на Општина Прилеп се утврдува на износ 
од 70% од просечната месечна нето плата во 
Републиката исплатена во претходната година. 
- На Претседателот на Советот на Општина 
Прилеп за раководење и организирање на 
работата на Советот се зголемува за 30% од 
утврдениот надоместок што го примаат 
останатите советници. 
- Вредноста на коефициентот за исплата на плати 
за вработените согласно одредбите на Законот 
за работни односи се утврдува во висина од  
8.406,оо денари.                           
 

Член 7 

     Во случај на боледување подолго од шест 
месеци и во случај на потешки последици од 
елементарни непогоди во смисла на Законот за 
заштита од елементарни непогоди, и други 
случаи на работникот му се исплатува помош во 
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висина од една последно исплатена просечна 
месечна плата во органот каде што е вработен.  

     Надоместокот за отпремнина за пензионирање 
во општината и локалната јавна установа се 
исплаќа врз основа на чл.9 ст.1 алинеа 2 и ст.2 од 
Законот за исплата на платите. 

             За користење на средствата од резервите 
одлучува Советот на Општина Прилеп. 

Член 8 

           Средствата за стоки и услуги потребни за 
вршење на редовните функции на корисниците на 
Буџетот се набавуваат со фактури во кои посебно 
се искажуваат расходите по поодделни ставки.  
           Набавката на стоки и вршењето на услуги се 
врши и со сметкопотврди, но само во ограничени 
поединечни износи до 6.000,00 денари каде 
задолжително мора да биде приложена фискална 
сметка, при што расходите треба да бидат 
искажани по класификација на соодветниот 
расход. 

Член 9 

         Средствата утврдени во Буџетот и 
распоредени во програмите и потпрограмите:  
          -Програма           А0- Совет на Општина 

    Потпрограма- А00- Совет на Општина 

 - Програма           Д0 - Градоначалник 

   Потпрограма  Д00- Градоначалник   
 - Програма Е0 - Општинска администрација 

         Потпрограма  Е00- Општинска 
администрација 

         -Програма -  Ф1-Урбанистичко планирање и 
уредување на просторот 
         -Потпрограма  Ф10 -Урбанистичко планирање 

         - Програма  Г1-Локален кономски развој 
         Потпрограма  Г10-Подршка на локалниот 
економски развој 
          -Програма Ј0- Одржување на урбана опрема 

                 Потпрограма Ј00- Одржување на урбана 
опрема  
         - Програма: Ј3  - Јавно осветлување 

           Потпрограма Ј30 - јавно осветлување  
           -Програма Ј4 - Јавна чистота 

           - Потпрограма Ј40 -Јавна Чистота 

           Програма Ј50- Јавен локален превоз на 
патници 

          Потпрограма Ј50- Јавен локален превоз на 
патници 

              -  Програма- Ј6  - Одржување и заштита на 
локални патишта и   улици и регулирање на 
режим на сообраќајот 
                -Потпрограма-Ј60- одржување и заштита 
на локални патишта и улици и регулирање на 
режим на сообрајќај. 
                 Програма Ј70- Одржување и користење 
на паркови и зеленило 

                 Потпрограма Ј70- Одржување и 
користење на паркови и зеленило 

  -  Програма- Ј8  - Други комунални услуги 

                -Потпрограма-Ј80- други комунални 
услуги       
             -  Програма- Ј9  - Оджување на простори 
за паркирање 

             - Потпрограма Ј90- Одржување на 
простори за паркирање 

             -  Програма-ЈА - Изградба на јавно 
осветлување 

                 -Потпрограма-ЈА0- изградба на јавно 
осветлување 

            - Програма - ЈД  -Изградба и 
реконструкција на локални патишта  и улици. 
                 -Потпрограма- ЈД0 –Изградба и 
реконструкција на локални патишта и улици 

                 -Потпрограма- ЈДА-Изградба на улици и 
патишта во Општина Прилеп. 
             - Програма - ЈГ  -Изградба на системи за 
водоснабдување 

                 -Потпрограма- ЈГ0-Изградба на системи 
за водоснабдување 

           -  Програма- ЈИ   - Изградба на системи за 
одведување и пречисту-вање на отпадни води. 
                -Потпрограма-ЈИ0- Изградба на системи 
за одведување и пречистување на отпадни води 

           Потпрограма-ЈИА- Изградба на фекална и 
атмосферска канализација во населба Градина.   
          -Програма ЈЛ- Други комунални услуги 
(Капитални трошоци) 
          Потпрограма ЈЛ0 - Други комунални услуги 
(Капитални трошоци) 
          Потпрограма ЈЛА - Изградба на потпорни 
ѕидови 

          -Програма ЈН -Урбана опрема (Капитални 
трошоци) 
          -Потпрограма ЈН0- Урбана опрема 
(Капитални трошоци) 
           Програма ЈР- Јавен превоз (Капитални 
расходи) 
           Потпрограма ЈР0- Јавен превоз (Капитални 
расходи) 
          -  Програма       К1   -Библиотекарство 

          Потпрограма К10 -Библиотекарство 

          -Програма К4- Културни манифестации и 
творештво 

          Потпрограма К40-Културни манифестации 
и творештво 

          -Програма КА - Културни манифестации и 
творештво   (капитални трошоци) 
          -Потпрограма КА0 - Културни 
манифестации и творештво (капитални  
трошоци) 
         -  Програма- Л0- Спорт и Рекреација  
         Потпрограма- Л00- Спорт и Рекреација  
         -    Програма    Н1  -Основно образование 
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         Потпрограма Н10  -Основно образование  
        -Програма –Н2  -Средно образование 

         Потпрограма - Н20- Средно образование 

        -Програма - НА - Образование (капитални 
трошоци) 
        -Потпрограма - НАА – Изградба на училиште 
во населба „Сточен Пазар" 

         -    Програма- В1- Детски градинки 

         Потпрограма -В10-Детски градинки 

         -    Програма- В2- Домови за стари лица 

        Потпрограма-В20-Домови за стари лица  
        Програма ВА- Социјална заштита и 
заштита на деца(Капитални расходи) 
        Потпрограма ВА0- Социјална заштита и 
заштита на деца (Капитални расходи) 
          -   Програма       Њ0-Противпожарна заштита 

         Потпрограма Њ00 -Противпожарна заштита. 
Член 10 

          Буџетот на Општина Прилеп  се извршува од 
01.01.2016 до 31.12.2016 година. 
 

Член 11 

           Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во "Службен гласник на Општина 
Прилеп", а ќе се применува од 01 Јануари 2016 
година. 
 
Бр. 25-2888/3          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 
НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ  ЗА ПЛАТИТЕНА 

ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2016 ГОДИНА 

 

  1. Одлуката за утврдување на вредност на бодот 
за платитена државните службеници за 2016 
година,  се објавува  во "Службен гласник на 
Општина Прилеп". 
 
    Број 08 - 2890/3                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 
    28.12.2015 година                                       на Општина Прилеп       
       П р и л е п                                                      Марјан Ристески 
 

           Врз основа на член 36 став 1 точка 15 в.в. 
член 88 став 2 од Законот за административни 
службеници („Службен весник на Република 
Македонија" бр.27/14, 199/14, 48/15 и 154/15), 
Советот на општина Прилеп, на седницата 
одржана на 28.12.2015 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
за утврдување на вредност на бодот за платите 

на државните службеници за 2016 година 

 

Член 1 

Вредноста на бодот за платите на државните 
службеници за 2016 година изнесува 76,8 
денари. 
 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Прилеп", а ќе се применува со исплата 
на платата за јануари 2016 година. 
 
 
Бр. 25-2888/4          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНУВАЊА НА ГЕНЕРАЛНИОТ  

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАД ПРИЛЕП, 
ОПШТИНА ПРИЛЕП,ПЛАНСКИ  

ПЕРИОД 2013-2023 

  
1. Одлуката за измени и дополнувања на 

Генерален урбанистички план за град Прилеп, 
Општина Прилеп, плански период 2013-2023,  се 
објавува  во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 2890/4                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 година                                        на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                      Марјан Ристески 
 

 Врз основа на член 26, став 5 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање, планирање 
(Службен весник на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 
18/11, 53/11, 144/12, 70/13,163/13 и 42/14), член 22 
став 1, точка 1 и член 36 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на РМ 5/02) и член 14, 
став 1, точка 1 и член 26 од Статутот на општина 
Прилеп (Службен гласник на општина Прилеп 6/03), 
Советот на општина Прилеп на седницата одржана 
на ден 28.12 2015 донесе: 
 

О Д Л У К А 
за донесување на измени и дополнување на 
Генерален урбанистички план за град Прилеп, 
Општина Прилеп, плански период 2013-2023 
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чл.1 
               Се донесува измени и дополнување на 
Генерален урбанистички план за град Прилеп, 
Општина Прилеп, плански период 2013-2023,( во 
натамошниот текст: Планот). 
 Планскиот опфат предмет на разработка 
на Генералниот урбанистички план е  дефиниран 
со следната граница: 

Границата на планскиот опфат на ГУП 
Прилеп, на исток, се движи по магистралниот пат 
А1 Прилеп - Градско, потоа скршнува на југ по 
истиот маг.пат, и го прати се до клучката со 
регионалниот пат кон с. Витолиште. Кај клучката 
скршнува северозападно кон регионалниот пат 
Битола – Прилеп Р-1101 и продолжува на 
југозапад се до пресекот на КП 19 и земјан пат КП 
1285, по кој продолжува на север. Така се движи 
се до меѓата меѓу КП 4179 и КП 4180, каде 
скршнува на запад и продолжува да ја прати 
границата меѓу тие две парцели се до 
железничката пруга Битола - Скопје, која ја прати 
на североисток се до границата на КП 2583 и КП 
2582. Тука скршнува на север и се движи по 
границите на КП 2599, КП 2600, КП 2601, КП 2612, 
КП 3057, КП 3056, КП 3045, КП 3044, КП 3031, КП 
3030, па потоа го сече земјаниот пат на КП 4858 и 
продолжува на север по земјан пат кој се граничи 
со КП 3026, КП 3021, КП 3020, КП 3019, КП 3018, КП 
3017, КП 3015, КП 3014, се до Градска Река. 
Оттаму, преку КП 2656, продолжува на север по 
земјан пат кој се граничи со КП 2659, КП 2660, КП 
2681, КП 2680, КП 2685. Потоа преку земјан пат КП 
4860 скршнува на запад се до границата на КП 
4860 и  земјаниот пат на КП 2817, каде 
продолжува на северозапад се до пресекот на 
оваа парцела со КП 4861, каде ја прати јужната 
граница на КП 3986 на исток до границата со КП 
3984 и продолжува по целата должина на 
западната граница на оваа парцела, каде потоа 
преку јужните граници на КП 3919 и  КП 3921 и 
источната на КП 3921 доаѓа до јужната граница на 
КП 3901. Тука на кратко скршнува на исток, за да 
преку КП 3898 и земјаниот пат на КП 4647 на 
север, скршне на запад по границите на КП 3820, 
КП 3821 и КП 3829 повторно на кратко, каде 
продолжува на север. Тука се движи по западната 
граница на КП 3821 и КП 3822, каде оди на исток 
по северната граница на КП 3822, КП 3818 и КП 
3813, за да преку источната граница на КП 3813, 
тргне на исток преку северната граница на КП 
3807 по целата нејзина должина. Од тука 
продолжува на север преку  источните граници на 
КП 3805 и КП 3800, па потоа низ парцелите КП 
3799, КП 3798, КП 3797, КП 3796, земјаниот пат на 
КП 4645, КП 3796, КП 3712, КП 3711, КП 3710, КП 
3657, КП 3660, за да потоа продолжи на 
североисток низ парцелите КП 3670, КП 3671, КП 

3672, КП 3673, КП 3674, КП 3676, КП 3677, КП 3679, 
КП 3678, КП 3691, КП 3692, КП 3693 и КП 3694. 

Тука го сече постојниот водотек и 
Железницата Скопје - Битола, за да продолжи 
североисточно преку парцелите КП 3477, КП 3465, 
КП 3466, КП 3467, КП 3468, КП 3469, КП 3470, КП 
3471, КП 3472, КП 3453, па преку земјаниот пат на 
КП 3317 и земјаниот пат на КП 4693, да продолжи 
на североисток низ парцелите КП 3302, КП 3303, 
КП 3304, КП 3305, КП 3306, КП 3308, до земјаниот 
пат на КП 4633, кој го прати  на запад се до 
пресекот со КП 1946. 

Од тука продолжува  на север по земјаниот 

пат на КП 1936 се до земјаниот пат на КП 1940, 

каде врти на запад по истиот, се до источната 

граница на КП 1835, каде врти на север по 

источните граници на КП 1835, КП 1834 и КП 1833. 

Тука повторно врти на запад, и се движи се 

до меѓата на КП 1833 и КП 1832, па по источната 

граница на КП 1832, КП 1831 и КП 1830, за да 

потоа сврти на северозапад по источната граница 

на истата и да помине низ реката Тополка. 

Оттаму продолжува во истиот правец по 

земјаниот пат на КП 1647, па по земјаниот пат на 

КП 1641 кон североисток до меѓата на КП 1619 и 

1617, врти кон северозапад до меѓата на КП 1617 

и КП 1618, излегува на регионалниот пат Прилеп - 

М. Брод и се враќа југоисточно кон градот се до 

пресекот со река Тополка. Границата продолжува 

да се движи североисточно узводно по реката 

Тополка се до границата на КП 1565 и 1564. 

Од тука се спушта на југоисток по 

североисточните граници на КП 1565, КП 1566, КП 

1567, заа да повторно се спушти на југозапад по 

водотекот. Кај меѓата на КП 1555 и КП 1556 

почнува да се спушта јужно по западните граници 

на КП 1555, КП 1554, КП 1553, па преку постојниот 

водотек, источната граница на кП 1669 и КП 1670, 

почнува да го прати водотекот источно се до 

границата со КП 1797. 

Тука почнува да се спушта јужно по источната 

границата на КП 1797, КП 1796, КП 1790, КП 1788 

до меѓата на КП 1788, КП 1787 и КП 1786. Оттука 

продолжува источно по северната граница на КП 

1786, КП 1784, КП 1783, па врти јужно по источната 

граница на КП 1783, па потоа источно по јужната 

граница на КП 1780, па јужно по источната 

граница на КП 1778. Потоа  го прати земјаниот пат 

на КП 1979 се до спојот со патот на КП 1997, 

одкаде продолжува североисточно по истиот, па 

потоа низ КП 1749, постојниот земјан пат и КП 
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2011. На кратко го прати и постојниот земјан пат 

меѓу КП 2011 и КП 1714, за потоа да помине низ 

КП 1468 се до улицата на КП 6092. Границата оди 

по осовината на улицата со КП 6092 и целосно го 

заобиколува манастирот Св. Архангел Михаил, 

продолжува по истата улица се до северните 

граници на КП 4901, КП 4896, КП 4895, КП 4893. 

Тука врти на исток по хоризонтална линија се 

до земјаниот пат на КП 4914 каде минува низ него 

и продолжува на исток низ КП 4918, КП 4917, КП 

4916, се до пресекот со КП 5850 (дол). Границата 

оди кон север, и продолжува по меѓата меѓу КП 

5850 и 1466, оди по границата на КП 5850 се до 

пресекот со КП 5851. Потоа се спушта јужно и ја 

сечи КП 5850 се до ободниот канал. Границата 

продолжува по ободниот канал се до КП 5700, 

каде врти на север преку КП 1436, низ патот на КП 

1437, па низ КП 1447, КП 1442, па повторно 

земјано патче на КП 1446, каде скршнува на исток 

низ КП 1432. Потоа продолжува по јужната 

граница  на КП 1425, КП 1424, па преку земјано 

патче на КП 1423 на североисток низ КП 1420, КП 

1416, КП 1415, па повторно земјан пат на КП 4846, 

па земјан пат на КП 1398, продолжува по 

источната граница  на  КП 1393. Тука го сече патот 

на КП 1384,па продожува североисточно низ КП 

1378, КП 1377, КП 1376(земјан пат), КП 1375, КП 

1350, КП 1357, па врти источно низ КП 1319, КП 

1318, КП 1321, КП 4945 (земјан пат), КП 1308, КП 

721, КП 721, КП 722, КП 724, КП 727, КП 725, КП 

726, КП 728, КП 729/2, КП 729/1, КП 741, КП 

4844/1, па до земјан пат на КП 4835 од каде 

продолжува на исток. Потоа врти на југоисток низ 

КП 757, КП 747, се до земјаниот пат на КП 4836. 

Оттука се спушта јужно по помало земјано патче 

на КП 782 до спојот со патот на КП 4837. 

Тука врти на запад и оди по тој пат до меѓата 

на патот со КП 956, КП 951, каде се спушта јужно 

по западната граница на КП 951 се до меѓата на КП 

951, КП 956, КП 953 и КП 955. Оттука врти на запад 

по северната граница на КП 955 и КП 958, за да 

потоа продолжи да се спушта на југ по западната 

граница на КП 958 се до патот на КП 4842. 

Потоа продолжува јужно по границата меѓу 

КП 1041 и КП 1042, па врти на исток и преку 

јужните граници на КП 1042, КП 1043/2, КП 1043/1, 

КП 1044, КП 1045, КП 1046, КП 1049, КП 1050 

стигнува до меѓата на КП 1050, КП 1060, КП 1059 и 

постојниот водотек. Оттука продолжува на југ 

преку водотекот, за да сврти на југоисток преку КП 

1083, КП 1081, КП 1080, земјан пат на КП 1075/2, 

па КП 1077, се до реката Ореовечка. По неа 

продолжува во ист правец низ парцелите КП 1196, 

КП 1197, КП 1196, постоечкиот водотек, па низ КП 

1190 , до нејзиниот крај каде врти на североисток 

па по јужните граници на КП 1190, КП 1188, КП 

1187, КП 1183 до меѓата на КП 1183, КП 1182 и 

патчето на КП 1174. Оттука на кратко ја прати 

јужната граница на КП 1168, па продолжува по 

источната  граница на КП 1168, КП 1156 до меѓата 

на КП 1156, КП 1162 и КП 1161. 

Тука оди на север по јужната граница на КП 

1161, па скршнува североисточно по границата на 

КП 1161, КП 1160, за да кај КП 1153 сврти на исток 

целосно и продолжи по северните граници на КП 

1153, КП 1154. Кај КП 1148 врти на југ и проаѓа низ 

неа се до границата со КП 1147, каде врти на 

југозапад јужната граница на КП 1148 до меѓата  

на КП 1148, КП 1147 и КП 1149. Оттука се спушта 

јужно по источната граница на КП 1149, за да на 

крај заврши на магистралниот пат А1 Прилеп - 

Градско. 

 Површината на планскиот опфат изнесува 
1928.80ха сметано по гореспоменатите граници. 
 
 

Чл.2 
Планот од член 1 на оваа Одлука ги содржи 
следните прилози: 
 

 Предлог план за изменување и 
дополнување на Генералниот 
урбанистички за град Прилеп, Општина 
Прилеп, плански период 2013-2023, 
изработен од  ЈП за ПУП, ПРИЛЕП, со тех. 
бр.018/14 од  месец  Декември 2015 год. 

 Согласност од МТВ за изменување и 
дополнување на Генералниот 
урбанистички за град Прилеп, Општина 
Прилеп, плански период 2013-2023, 
изработен од  ЈП за ПУП, ПРИЛЕП, со тех. 
бр.018/14 од  месец  Декември 2015 год., 
со бр. 24-18321/2 од 25.12.2015г. 

  Услови за планирање на просторот 
со технички број 08406 од Агенцијата 
за планирање на просторот и 
Решение за услови за планирање на 
просторот од Министерство за 
животна средина и просторно 
планирање со број 15-2128/4 од 
17.11.2006г. 
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 Геодетски елаборат за геодетски 
работи за посебни намени за 
ажурирана геодетска подлога за 
сообраќајната мрежа од 
изменувањето и дополнувањето на 
ГУП-от за град Прилеп со број 03-
286/3 од 17.08.2015г. 

 Заштитно конзерваторски основи за град 
Прилеп од Февруари 2009 и Решение за 
одобрување на заштитно конзерваторски 
основи со број 08-613/2 од 25.03.2009г. 

 Програма за измена и дополнување на 
Програмата за донесување на  
урбанистички планови територијата на 
општина Прилеп за 2013 година бр.07-
1701/20 од 28.06.2013г 

 Извештај за извршена стручна ревизија 
со технички број 0301-318 од септември 
2014 година изработена од ИН-ПУМА 
ДОО - Скопје. 

 Одговор на извештај од извршена 
стручна ревизија со технички број 018-
а/14  од  септември 2014 г. од  
изработувачот на планот. 

 Решение за формирање на комисија за 
давање на мислење по Нацрт планови, 
предлог за одобрување на Локална 
урбанистичка планска документација и 
одобрување на планска програма со бр. 
08-329/1 од 09.02.2012 г. 

 Мислење бр.03-306 од 11.09.2014 
година од Комисијата за давање на 
мислење по Нацрт плановите  во 
Општина Прилеп 

 Одлука за утврдување на Нацрт план  
бр.07-2051/2 од 19.09.2014 година 

 Одлука за организирање на стручна 
расправа бр. 08-2132/1 од 01.10.2014 г 

 Соопштение бр. 03-2132/2 од 01.10.2014  
година објавено во весниците "Нова 
Македонија" и "Вечер" од 3 Октомври 
2014 година 

 Известување бр.09-306/ од 08.10.2014 
година 

 Список на присутни  лица на стручната 
расправа нацрт измена и дополнување на 
ГУП на град Прилеп 

 Решение за формирање на стручна 
комисија бр.08-1083/1 од 22.09.2011г. 

 Записник од јавната расправа бр.09-
306/2014 год 

 Извештај од  јавната расправа бр.09 – 306/ 
од 12.11.2014 год 

 Известување за постапување по 
извештајот од јавната расправа бр.09-306/ 
од 18.12.2014 год. 

 Одговори по анкетни листови и 
забелешки од страна на заинтересирани 
граѓани, правни лица и институции со број 
03-656/1 од 15.12.2014 година 

 Одлука за неспроведувње на стратегиска 
оцена  со број 08-772/2 од 02.04.2015 
година 

 Мислење по извештај за стратегиска 
оцена на животна средина од 
Министерство за животна средина и 
просторно планирање со број 08-2703/4 
од 11.04.2015г. 

 Мислење од ЈКП ,,Водовод И 
Канализација,, од Прилеп со број 03-52/2 
од 27.01.2015г. 

 Мислење од ЈП Македонки железници со 
број 169/1 од 04.02.2015г. 

 Мислење од ЕВН – КЕЦ Прилеп со број 24-
1781/2 од 24.10.2014г. 

 Мислење од Македонски Телеком АД 
Скопје Прилеп со број 310-55806/2 од 
11.03.2011г. 

 Мислење од Министерство за култура, 
Управа за заштита на културното 
наследство со број 17-978/1 од 
08.04.2015г. и Решение за одобрување на 
заштитно конзерваторски основи со број 
08-613/2 од 25.03.2009г. 

 Барање на мислење од Министерство за 
здравство со број 09-37 од 10.03.2015г. 

 Мислење од Министерство за земјоделие 
со број 22-11408/2 од 22.12.2010 и 
одговор по барање со број 22-7327/2 од 
30.06.2015г. 

 Барање на мислење од Министерство за 
образование и наука со број 09-37 од 
10.03.2015г. 

 Барање на мислење од ЈП за државни 
патишта и мислење со број 10-2552/4 од 
19.06.2015г. 

 Барање на мислење од Министерство за 
одбрана и одговор со број19/1-137/1 од 
27.04.2015г.  

 Одлука за организирање на стручна 
расправа бр. 08-2152/1 од 25.09.2015 г  

 Соопштение бр. 03-2152/2 од 25.09.2015  
година објавено во весниците "Дневник" 
и "Вечер" од 29 Септември 2015 година 

 Покана за стручна расправа бр.09-сл. од 
28.09.2015 година 

- Министерство за транспорт и врски   
- Министерство за животна средина и 

просторно планирање  
- Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство  
- Министерство за локална самоуправа  
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- Министерство за одбрана  
 Известување со број 19/1-137/4 од 

21.10.2015г. 
 Одговор на известување до МО со број 

09-3002/2 од 03.11.2015г. 
- Министерство за образование и наука  
 Известување од МОН со број 10-15565/2 

од 07.10.2015г 
 одговор по известување и испраќање на 

документација со број 09-сл. од 
06.10.2015г, одговор по е-пошта 

 известување до МОН од 21.12.2015г 
- Министерството за внатрешни работи  
- Министерство за здравство  
- Министерство за култура  
- Министерство за култура, Управа за 

заштита на културното наследство  

 Мислење со број 17-978 од 15.10.2015г 
 Барање на мислење до НУ Завод и музеј 

со број 09-2970/2 од 04.11.2015г. 
 Достава на податоци од НУ Завод 

и музеј со број 08-177/2 од 8.04.2014г 
 известување до институт за 

старословенска култура од 30.11.2015г 

- Министерство за економија  
- Министерство за труд и социјална 

политика  
- Дирекција за заштита и спасување  
- Агенција за млади и спорт  
- Агенција за катастар на недвижности 

на Р.Македонија 
- Национален конзерваторски Центар 
- Државен завод за статистика 
- Централен регистар на Република 

Македонија 
- Народна банка на Република 

Македонија НБРМ 
- Агенција за електронски комуникации  
- Агенција за државни патишта 
 Известување од ЈП за државни 

патишта со број 10-8262/2 од 
05.10.2015г. 

 Мислење со број 10-2552/4 од 
19.06.2015г 

- ЈП Водовод и канализација -Прилеп 
- Јавно комунално претпријатие 

Комуналец 
- Македонски Телеком АД - Скопје  
 Мислење од Македонски телеком со 

број 206073/2 од 07.10.2015г 
- МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

ТРАНСПОРТ АД - СКОПЈЕ  
- АД Македонски Пошти - Прилеп  
- Македонска радиодифузија 

- АД МЕПСО  
 Одговор на барање со број 10-5142 од 

30.09.2015г 
- Макпетрол дирекција Прилеп  
- АД  "ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА" 

ЕЛЕМ  
- ЕВН Македонија, АД Прилеп  
- Преспанско-Пелагониска Епархија  
- Исламска верска заедница 
- Ординаријат на скопска бискупија 
- Асоцијација на архитекти на 

Македонија  
- Комора на овластени архитекти и 

овластени инженери 
- Универзитет „Св. Климент Охридски"   

Битола 
- Универзитет „Св. Климент Охридски"   

Битола, Економски факултет Прилеп 
- НУ Завод за заштита на споменицита на 

културата и музеј  Прилеп 

 Одговор на барање на мислење до НУ 
Завод и музеј со број 08-308/4 од 
20.11.2015г. 

 Одговор од Институ за старословенска 
култура – Прилеп со Број 03-343/2 од 
13.11.2015г.  

- Водостопанство  "Прилепско Поле" 
Прилеп  

- Дирекција за заштита и спасување- 
Подрачна единица Прилеп  

- Стопанска комора на Македонија 
- Сојуз на стопански комори на Македонија 
- Урбан проект Прилеп 
- Перкан проект Прилеп 
- Генико Прилеп 
- Аркус проект Прилеп 
- Изофас Прилеп 

 Список на присутни  лица на стручната 
расправа нацрт измена и дополнување на 
ГУП на град Прилеп 

 Решение за формирање на комисија за 
урбанизам за давање на мислење по 
поднесени иницијативи, изработка на 
плански програми, предлог за 
одобрување на плански програми, 
давање на мислење на нацртот на 
Генералниот урбанистички план односно 
на предлогот на урбанистичките планови, 
спроведување на јавна презентација и 
јавна анкета при одобрување на 
урбанистичките планови и давање на 
мислење за техничка исправка на 
урбанистички планови со број 08-1604/1 
од 15.07.2015г 

http://zk.mk/vodovod-i-kanalizacija-prilep?choice=kl
http://zk.mk/javno-komunalno-pretprijatie-komunalec?choice=Wx
http://zk.mk/javno-komunalno-pretprijatie-komunalec?choice=Wx
http://zk.mk/ordinarijat-na-skopska-biskupija?choice=O3
http://zk.mk/prilepsko-pole?choice=bD
http://zk.mk/stopanska-komora-na-makedonija?choice=37
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 Решение за измена на решението со број 
08-2396/1 од 30.10.2015г. 

 Решение за формирање на стручна 
комисија бр.08-2151/1 од 25.09.2015г. 

 Записник од јавната расправа бр.09-306/ 
од 05.10.2015г. 

 Извештај од јавната расправа бр.09 – 306/ 
од 13.11.2015г. 

 мислење од Министерство за култура со 
број 17-978/6 од 23.12.2015г 

 мислење од Министерство за животна 
средина и просторно планирање со број 
15-9418/2 од 23.12.2015г 

 мислење од министерство за образовани 
и наука  

 
                СОДРЖИНА 

 

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 
Известување за водовите на постојната 
електрична мрежа бр. 24-667/2 од 
13.05.2014 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. 03-175/2 од 11.04.2014 год. 
Известување за водовите на постојната 
телефонска мрежа бр. 19-86612/2 од 
14.04.2014 год. издадено од „Македонски 
Телеком" АД Скопје. 
Известување бр. 08-177/2 од 08.04.2014 
год. за недвижно културно наследство – 
споменик на култура за дадениот плански 
опфат. 

Известување од Водостопанство 
„Прилепско Поле" – Прилеп, за водовите 
на постојната мрежа на хидросистемот 
бр. 03-64/2 од 09.04.2014 год. 
Известување од ЈП за водоснабдување 
„Студенчица" – Другово, за водовите на 
регионалниот водовод „Студенчица" бр. 
03-810/2 од 14.04.2014 год. 
Текстуален дел    
   
Вовед                                    страна   8 
Географско  и  геодетско  одредување на 
подрачјето  на  планскиот  опфат    9 
Историјат на планирањето и уредувањето 
на планскиот опфат                        11 
Податоци за природни чинители и 
вредностиво планскиот опфат 12              
Рељеф                12 
Геолошки карактеристики              13 
Сеизмика     13 
Хидрографија               13 
Клима        13 
Педологија                                       14 
Вегетација и пејзаж                          14 
Податоци за создадени вредности и 
чинители                                             15                                
Демографија       15 
Транспорт     19 
Стопанство     19 
Образование     20 
Култура                20 
Јавни институции      21 
Инвентаризација и снимање на 
изградениот градежен фонд            21  
Домување                                     22 
Општествен стандард                      24 
Зеленило, спорт, рекреација и 
мем.простори    29 
Инвентаризација и снимање на градби од 
културно-историско значење      29 
 Приказ на историски развој на градот 
    29 
Анализа на постојната состојба      30 
Валоризација на спомениците        31 
Инвентаризација и снимање на изградена 
комунална инфраструктура             32 
Сообраќајна инфраструктура          32 
Хидротехничка инфраструктура 38 
Водоснабдителен систем  38 
Канализационен систем  39 
Електроенергетски и комуникациски 
систем               43 
Електроенергетски систем            43 
Телекомуникациски систем            45 
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Анализа на степен на реализација на 
важечкиот урб. план                        45 
Анализа на можностите за просторен 
развој     46 
Извод на план од повисоко ниво и други 
релевантни податоци  47 
Општи согледувања за состојбата на 
животната средина               50 
Биланси на површините на град Прилеп – 
состојба 2013 година              52 
Графички прилози     
Извод од Просторен План на РМ 
Извод од ГУП на Прилеп 
Ажурирана геодетска подлога  
        М=1:10000, лист бр. 3 
Документациона основа – наменска 
употреба на земјиштето   
         М=1:10000, лист бр. 4 
Документациона основа – комунална 
(хидротехничка) инфраструктура 
М=1:10000, лист бр. 5 
Документациона основа – комунална 
(електрика и телекомуникации) 
инфраструктура    М=1:10000, лист бр. 6 
Планска документација 
Текстуален дел                                                 
Вовед                          Страна      2 
Географска и геодетска местоположба на 
планскиот опфат            3 
Текстуални одредби на план од повисоко 
ниво                                5 
Планска програма            10 
Опис и образложение на планскиот 
концепт на просторниот развој     11 
Урбан модел                               11 
Плански решенија за изградба, на 
наменската употреба на градежното 
земјиште, сообраќајна и комунална 
инфраструктура                                    11 
Намена на земјиштето                 15 
Сообраќајно решение                 22 
Урбано зеленило и озеленетост     33 
Водовод и канализација      33 
Водовод                              33 
Фекална канализација                         36 
Атмосферска канализација                37 
Електроенергетика                            38 
Телекомуникациска мрежа                40 
Гасоводен систем                            41 
Економско образложение     41 
Мерки за заштита      41 
Мерки за заштита на животната средина                                                 
                                                              41 
Мерки за заштита на културно наследство
                                         44 

Мерки за заштита од пожар               49 
Мерки за заштита од воени разурнувања 
                             50 
Мерки за заштита од природни и 
технолошки непогоди    50 
Општи услови за изградба, развој и 
користење на градежното земјиште на 
планот                                                  51 
Основни параметри за уредување на 
просторот      52 
Основни параметри за уред.на просторот-
сообраќај                 55 
Услови за движење на лица со 
инвалидитет                57 
Основни параметри – културно 
наследство                57 
Основни параметри – заштита на животна 
средина                           58 
Посебни услови за изградба, развој и 
користење на градежното земјиште на 
планот                             59 
Посебни услови – електрика и 
телекомуникации               118  
Нумерички дел               119 
Нумерички показатели – поделба по 
Урбани единици и блокови              119 
Билансни показатели                        120 
Графички дел                                    123 
Поделба на урбани единици и блокови 
                     М=1:5000, лист бр. 1 
Наменски план      М=1:5000, лист бр. 2 
Сообраќаен план со нивелациски план 
                     М=1:5000, лист бр. 3 
Инфраструктурен план – хидротехничка 
инфра.         М=1:5000, лист бр. 4 
Инфраструктурен план – електрика и 
телеком.          М=1:5000, лист бр. 5 
Заштитно-конзерваторски основи  
                     М=1:5000, лист бр. 6 
Синтезен план       М=1:5000, лист бр. 7  
Наменски план (ортофото подлоги) 
                      М=1:5000, лист бр. 8 
  

Чл.3 
            Планот се заверува во 7 (седум) 
примероци, од кои: еден се чува во архивата на 
Советот, еден кај органот што го спроведува, 
еден во надлежниот државен архив, еден 
примерок се доставува до Органот на државната 
управа надлежен за вршење на работите од 
областа на уредување на просторот, еден 
примерок се доставува до Државниот 
инспекторат за градежништво и урбанизам, еден 
примерок се доставува до Државниот завод за 
геодетски работи и еден примерок се изложува 
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кај  донесувачот на Планот, заради достапност на 
јавноста. 
Заверката со потпис и печат ќе ја изврши 
претседателот на Советот на општина Прилеп 

Чл.4 
Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од 
стручната расправа, со образложение за 
прифатените и неприфатените забелешки, 
изработен од стручна комисија формирана од  
градоначалникот на Општината. 

Чл.5 
Советот на општина Прилеп е должен во рок од 
30 дена од донесувањето на Планот да обезбеди 
картирање на Планот на хамер или астралон. 
Картираните подлоги се предаваат на Државниот 
Завод за геодетски работи на чување и 
користење, како подлоги за издавање на 
нумерички податоци. 

Чл.6 
Планот ќе го спроведува надлежниот орган на 
општина Прилеп. 

Чл.7 
Оваа Одлука со заверен примерок од Планот се 
доставува до Органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на 
уредување на просторот. 

Чл.8 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во Службен гласник на 
Општина Прилеп. 
 
Бр. 25-2888/5          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 год.                          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 ПРОГРАМАТА ЗА 
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕТО НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 

ПРИЛЕП ЗА 2016 ГОДИНА 

 
  1. Програмата за уредување на  градежно 

земјиштето на подрачјето на Општина Прилеп за 
2016 година,  се објавува  во "Службен гласник 
на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 2890/5                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 година                                           на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                         Марјан Ристески 

 

    Врз основа на член 95 од Законот за 
градежно земјиште (,,Сл. весник на РМ,, бр. 
15/15,44/15, 98/15 и 193/15 ), чл. 36, с.1, т. 3 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Сл.весник на 
РМ,, 5/02) и чл. 26. т.8 од Статутот на општина 
Прилеп (,,Сл.гласник на општина 
Прилеп,,бр.6/03,4/05 и 10/08), Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
28.12.2015 година, донесе:   

П  Р  О  Г   Р  А  М  А 
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕТО НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП  
ЗА 2016 ГОДИНА 

 
                 Оваа Програма содржи: 
1.    Простор кој е предмет на уредувањето; 
2.    Обемот на работите за подготвување и 
расчистување на градежното земјиште; 
3.   Обем и степен на опременост на градежно 
земјиште со основна и секундарна 
инфраструктура; 
4.   Приходи за финансирање на Програмата; 
5.   Расходен дел на Програмата 
6.   Висина на надоместокот за уредување на 
градежното земјиште и неговата распределба; 
7.   Начин на распределба на средствата за 
финансирање за изградба и одржување на 
инфраструктура; 
8.   Преодни и завршни одредби. 

1.Простор кој е предмет на уредувањето 
       Како простор  што се уредува се смета, 
изграденото и неизграденото земјиште на 
подрачјето на Општина Прилеп, утврдено со 
урбанистичките планови дефинирани во член 
7,46, 119,120,121, 122  и 123 од Законот за 
просторно  и урбанистичко планирање 
(Сл.весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15). 

2.Обем на работи за подготвување и 
расчистување на градежното земјиште                         
Утврдување на обемот на работите за 
подготвување и расчистување на градежното 
земјиште опфаќа: 
-    Изработка и донесување на урбанистички 
планови,  
-     Обезбедување на геодетска подлоги и 
елаборати 
-     Изработка на елаборати за експропријација 
за изградба на објекти од комунална 
инфраструктура. 

- Регулирање на имотно правните односи со 
сопствениците на имотите 
-     Програмирање на уредувањето 
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3.Обем и степен на опременост на градежно 
земјиште со објекти од основната и секундарната 
инфраструктура 
 Под степен на уреденост на градежното 
земјиште се подразбира обемот на опременоста 
на земјиштето со објекти од комунална 
инфраструктура за задоволување на заедничката 
и индивидуална комуналната потрошувачка, до 
границите на градежната парцела. 
Приклучоците на објектот до приклучните места 
на примарната и секундарната  мрежа: (водовод, 
канализација и други), паѓаат на терет на 
инвеститорот, затоа што истите се составен дел на 
инсталациите на објектот и остануваат негова 
сопственост.  
Доколку постојат  претходно изградени 
комунални инсталации во склоп на градежната 
парцела, и е потребно нивно дислоцирање или 
нивна заштита,  трошоците што ќе се направат  
паѓаат на товар на инвеститорот, односно на 
корисникот на локацијата. 

Согласно степенот на уреденост на градежното 
земјиште се определуваат следните степени 
(зони): 
 Повисок степен (прва зона),   Основен степен ( 
втора зона ) и  Понизок степен (трета зона ) 
 Повисок степен ( прва зона) 
Започнува од раскрснцата меѓу ул.,,Александар 
Македонски" и ул.,,Цане Илиески", оди на 
северозапад по ул.,,Цане Илиески" до пресекот 
со ул.,,Јоска Јорданоски", завртува на 
североисток по ул."Јоска Јорданоски,, и доаѓа до 
ул."Победа" кај типските куќи , оди по 
ул.,,Победа" на северозапад  зад објектите на 
типските куќи, се движи по оградата на 
оранжериите во должина од околу 330 метри,  
каде свртува на североисток покрај оранжериите 
и доаѓа до асвалтното патче кое е влез за во 
оранжериите од ул.,,Васко Карангелески ", 
завртува на североисток и оди по патот за 
вештачкото езеро до патчето кое завртува во 
касарната, завртува на северозапад и оди по 
оградата на касарната се до ул.,,Васко 
Карангелески,, до мовчето , од каде границата 
завртува на југозапад се и се движи  до пресекот 
со ул.,,Мице Козар" (кај Педано). Границата се 
завртува по ул.,,Мице Козар " према југозапад до 
ул.,,11ти Октомври", завртува по неа према 
северозапад и доаѓа до детската градинка 
"Тризла" каде свртува на запад по ул.,,Пиринска,, 
продолжува по ул. ,,Пецо Крстески,,  ја сече ул. 
,,Круме Волнароски,, по истиот правец и влегува 
низ куќите до гимназијата ,,Мирче Ацев", 
продолжува по оградата на гимназијата и 
излегува на ул.,,Прилепски Бранители". Од каде 
зоната продолжува на запад  по ул. ,,Егејска,,  

доаѓа до бензинската пумпа на улица 
,,Архиепископ Доситеј,, и булевар,,Гоце Делчев,, 
ја опфаќа бензиската го сечи булевар ,,Гоце 
Делчев,, и оди по границата на ПП  дом (кој 
влегува во опфатот). Границата завртува на југ до 
рампата на железничката пруга, продолжува на 
југо-исток движејќи се по пругата и оди до 
Градска Река, завртува на исток по  реката  и 
доаѓа до првата уличка од зградите на населбата 
,,Димо Наредникот,, каде завртува по ул.,, 
Александар Македински"  и  излегува на 
главната ул.,,Александар  Македонски"; 
продолжува на југо-исток по ул.,,Александар 
Македонски,, и доаѓа до раскрсницата на ул.,, 
Александар Макаедонски,, и  ул. ,,Цане Илиески 
,,  каде што и започна описот на оваа граница. 

Напомена: Сите објекти, катастарски парцели и 
градежни парцели кои се наоѓаат од левата и од 
десната страна на границата на овој опис  
ВЛЕГУВААТ во  опфатот на повисок степен ( прва 
зона).   
 Основен  степен ( втора зона) 
Започнува од пресекот  на ул.,,Васко 
Карангелески" со Дабнички Канал и 
продолжува на северо запад по Дабнички 
Канал до ул.,,Кораб,, каде завртува на запад по 
ул.,,Кораб,, доаѓа до ул.,,Дојранска,, оди по 
ул.,,Дојранска,, на север до ул.,,Тризла,,.Зоната 
продолжува по ул. ,,Тризла,,  на југо-запад со 
тоа што ги опфаќа и сите објекти со непарни 
броеви кои се најдуваат покрај ул. ,,Тризла,, 
почнувајќи од Трафо- станицата ( над Пемба) и 
оди се до ул.,,Петар Ацев,, одтука  границата 
завртува на северо-запад по ул.,,Петар Ацев,, 
каде ги опфаќа и сите парни броеви кои се 
наоѓаат на ул.,,Петар Ацев,, односно како што е 
прикажано во графичкиот прилог;   границата 
доаѓа до ободниот канал каде завртува на 
запад движејќи се по ободниот канал и доаѓа 
до резервоарот за вода, истиот го заобиколува 
и оди по границата на градежниот реон. Го 
опфаќа манастирот Свети Аранхангел  Михаил, 
оди до ул.,,Ило Попадинец,, каде завртува на 
југ по истата улица ги опфаќа сите парни и 
непарни броеви и доаѓа до ул.,,Гога 
Димитриоски,, и ги опфаќа парните броеви од 
64 до 68 и непарните од  39 до 59, продолжува 
до ул. ,,Орде Чопела,, и одтука оди на исток по 
улицата ги опфаќа сите парцели од левата и 
десната страна, врти на југ по ул. ,,Мире 
Цилкоски,, до патчето каде е оградата и 
магацините на ТУТ-КОМ, врти на исток по 
патчето оди по истото и доаѓа до ЕМУЦ 
,,Р.Р.Ричко,, кое го опфаќа и влегува во оваа 
зона. Продолжува по ул.,,Струшка,, кон  југ и 
доаѓа  до ул. ,,Браќа Миладиновци,, каде ги 
опфаќа зградите од населба Точила; 
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продолжува по ул.,,Браќа Миладиновци,,  оди 
на југ и доаѓа до булевар,,Гоце Делчев,, при тоа 
завртува на северо-запад по булевар ,,Гоце 
Делчев,,  до објектот на Сладарата и 
Млекарата, кои ги опфаќа оваа зона  и доаѓа до 
железничката пруга. Зоната продолжува по 
железничката пруга према југо-исток до 
уличето кај објектот на Стара тракторска; ја 
опфаќа неа и излегува на ул.,,Леце Котески,, 
(Крушевско Џаде);  продолжува по неа спрема 
запад, каде ги опфаќа поранешна ф-ка 
,,Билјана,, и  "Мермерен Комбинат";  одтука 
границата продолжува покрај ул.,,Леце 
Котески,, спрема Прилеп кон исток, и ги опфаќа 
сите куќи и индустриски објекти кои имаат влез 
и излез од ул.,,Леце Котески,, како:  Електро-
дистрибуција, Мак-Петрол, новите стопански 
комплекси и празната површина зад нив, 
Старото Индустриско училиште,  Пролетер,  
Микрон и Витаминка,  каде границата на 
зоната завртува по ул. ,,Трајко Николоски,";  се 
движи на југ по ул.,,Трајко Николоски,, го 
опфаќа поранешниот магацин на 
Центропромет ја преминува Градска Река и 
железничката пруга и доаѓа на ул.,,Александар 
Македонски,,  каде границата завртува на југо-
запад по ул. ,,Александар Македонски,, ги 
опфаќа  куќите кои имаат влез и излез од 
ул.,,Александар Македонски,, го опфаќа 
паркиралиштето од ,,Пелагонија Турист,, 
Станицата за технички преглед,  поранешните 
фабрики Партизан и ДИК Црн Бор,од каде 
границата ја преминува ул.,, Александар 
Македонски,, ги опфаќа деловните објекти на 
Пиланата, Марфил трафостаницата од ЕВН, ја 
опфаќа бензинската пумпа   Мак-Петрол, ф-
ката Металотехника (,,Металец,,),  магацини од 
ТУТ-КОМ, објектот на Пелагонија Турист,  Бетон  
и  поранешна ,,Младост,,  ф-ка 11-ти Октомври 
и оди по ул.,,Цане Кузманоски,,  и го опфаќа 
објектот на Пиварата, оди зад оградата на 
Пиварата го опфаќа Градскиот Парк со 
фудбалското игралиште, продолжува на југ по 
патчето зад Салида петрол и новиот објект на 
ЕНГРО ТУШ оди по патчето кое излегува на 
обиколниот пат Битола-Скопје, потоа завртува 
границата на исток покрај обиколниот пат до 
ул,,Радовишка" односно по каналот меѓу ул.,, 
Радовишка,, ,,Маргара,, каде оди се до 
ул.,,Пчиња,, ги опфаќа сите парцели од левата 
и десната страна на истата, врти на 
северозапад, па продолжува на северо-исток и 
ги опфаќа сите куќи кои се на ул.,,Пенко 
Здравкоски,, ,,Ѓорче Петров,,,,Боца Иваноска,, и 
,,Октомвриска,,(кај трфостаницата на ЕВН) каде 
границата, доаѓа до ул.,,Славеј Планина,, 
продолжува по истата на северозапад до ул. ,, 

Александар Македонски,, и ги опфаќа објектот 
на АМС ,,Прилепец,, и бензинската пумпа на 
,,Мак-Петрол"; ја преминува ул.,, Александар 
Македонски,, кај к.п. 8645 оди по уличето до 
к.п. 8662 до Градска Река оди на север до 
железното мовче, завртува на запад по 
ул.,,Јоска Јорданоски,, ги опфаќа сите парцели 
од левата и десната страна до типските куќи. Ги 
опфаќа и сите куќи и парцели што излегуваат 
на асвалтната улица ,,Јоска Јорданоски,, покрај 
оранжериите на североисток до к.п.8431. каде 
и завршува описот на оваа зона.  

Напомена: Сите објекти, катастарски парцели и 
градежни парцели кои се наоѓаат од левата и од 
десната страна на границата на овој опис  
ВЛЕГУВААТ во  опфатот на повисок степен ( прва 
зона).   
Понизок степен (трета зона) 
Зоната на понизок степен (трета зона) се наоѓа 
надвор од границите на претходно опишаните 
зони, до границата на градежниот реон на град 
Прилеп. 

4. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
-  ПРИХОДИ  
Средствата во програмата за уредувањето на 
градежното земјиште за 2016 година се во 
согласност на Буџетот на општина Прилепза за 
2016 г.. 
Средствата ќе бидат распределени во  следните 
соодветните програми: 
Ф10  Урбанистичко планирање                                            
11.200.000,оо ден. 
Ј00  Одржување на урбана опрема                                     
                                          1.200.000,оо ден.  
Ј30  Јавно осветлувањ     28.000.000,оо ден.  
Ј40  Јавна чистота              12.274.000,оо ден.   
Ј60 Одржување и заштита на локални патишта и 
улици      и регулирање на режимот за сообраќај      
19.000.000,оо ден. 
Ј80   Други комунални услуги                        
                                          4.000.000,оо ден. 
Ј90  Одржување на простори за паркирање                                     
900.000,оо ден 
ЈА0   Изградба на јавно осветлување                             
          9.000.000,оо ден. 
ЈД0   Изградба и реконструкција на локални 
патишта и улици                          
                                                       68.298.000,оо ден. 
ЈДА   Изградба на улици и патишта                   
        40.000.000,оо ден. 
ЈГ0  Изградба на системи за водоснабдување  
        7.500.000,оо ден. 
ЈИ0  Изградба на системи за одводнување и 
прочистување на отпадни води                                          
10.000.000,оо ден. 
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ЈИА  Изградба на атмосферска и фекална 
канализацоја во населба Градина                              
                                                         7.200.000,оо ден. 
ЈЛ 0   Други комунални услуги                                                           
                                          8.600.000,оо ден. 
ЈЛА  Изградба на потпорни ѕидови                                                           
                                          5.000.000,оо ден. 
ЈН0  Урбана опрема                2.000.000,оо ден 
КА0  Културни манифестации и творештво                                  
                                           4.000.000,оо ден   
НАА  изградба на основно училиште                                                          
                                                       13.400.000,оо ден 
ВА0 Социјална заштита и заштита на деца                                            
15.830.000,оо ден 
                     Вкупно              267,402.000,оо ден. 
 
5.  РАСХОДЕН ДЕЛ НА ПРОГРАМАТА 
    Во Програмата во 2016 г. ќе бидат опфатени: 
- Локалитети на кои ќе продолжата реализацијата на 
обврските од претходните години                   
- Локалитети на кои ќе се отпочни со градба во 2016 
год. 
- Локалитети на кои ќе се вршат припремни работи 
за објекти кои ќе се градат во следните години.  
- Уредувањето на градежното земјиште ќе се врши 
во зависност од динамиката на приливот на 
средствата, во обем и степен предвиден со оваа 
Програма преку следните потпрограми: 

Ф10      УРБАНИСТИЧКО  ПЛАНИРАЊЕ И  
УРЕДУВАЊЕ  НА  ПРОСТОРОТ      
                                            
1. Изработка на урбанистички планови, проекти за 
инфраструктура,  
општи акти за н. м. проекти за високоградба и други 
проекти                               6.000.000,оо ден. 
2. Изработка на урбанистичка документација, 
елаборати и  
    студии за оценка за влијание на животната 
средина                                            1.000.000,оо ден. 
3. Изработка на ажурирани геодетски подлоги и     
геодетски елаборати за посебна намена                     
2.400.000,оо ден. 
4. Изработка на стручни ревизии на урбанистички 
планови        400.000,оо ден. 
   Ревизии  на проекти за високоградба и други 
проекти                            200.000,оо ден.      
5.Услуги за вршење на надзор      
                                                         1.200.000,оо ден.      
                                                       
Вкупно   Ф10          11.200.000,оо ден. 
Ј00  Одржување на урбана опрема  1.200.000,оо 
ден.  

ЈЗ0   ЈАВНО  ОСВЕТЛУВАЊЕ 
1. Потрошена електрична енергија                                                                             
18.000.000,оо ден. 

2. Ситен инвентар,алат и други материјали за 
одржување 6.500.000,оо ден.  
3. Поправки и одржување на опремата                                                
3.500.000,оо ден. 
                               
Вкупно  ЈЗ0                         28.000.000,оо ден.    
Ј40  ЈАВНА ЧИСТОТА  
Одржување на јавни прометни површини                                                               
                                                           12.274.000,ден. 
Вкупно  Ј40                            12.274.000,оо ден. 

Ј60  ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ОПШТИНСКИ 
ПАТИШТА И УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ 
НА СООБРАЌАЈ   
1. Зимско одржување           1.000.000,оо ден. 
2. Вертикална сигнализација                                                           
                          2 .500.000,оо ден. 
3. Хоризонтална сигнализација                                                         
                           4.000.000,оо ден. 
4. Улични табли и броеви за објектите                                                                          
                                                         1.500.000.оо ден.                                                       
                                                                
Вкупно    Ј60                         19.000.000.,оо ден. 
 
Ј80  ДРУГИ  КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 
1. Чистење на речни корита и канали                          
                          3.000.000,оо ден. 
2.Рушење на објекти            1.000.000,оо ден. 
                                     
                              Вкупно Ј80     4.000.000,оо ден. 
Ј90  Одржување на простори за паркирање                                   
900.000,оо ден. 

ЈА0    ИЗГРАДБА  НА  ЈАВНО  ОСВЕТЛУВАЊЕ                                  
- Изработка на проекти  за линиска 
инфраструктура од областа на јавното 
осветлување:  
Ул.,,11 ти Октомври,, дел од кружен тек 
,,Солидност,, до крстосница со ул.,,Спасе 
Темелкоски,, -150 м ; ул.,,Димо Наредникот,, од 
раскрсница со булевар ,,Гоце Делчев,, до 
раскрсница со ул.,,Кеј 9ти Септември,, -350 м; 
булевар ,,Гоце Делчев,, од раскрсница со 
ул..,,Прилепски бранители,, до раскрсница со ул .,, 
Кузман Јосифоски ,, - 300 м; ул.,, Цар Самоил ,, од 
раскрсница со ул.,, А.Македонски ,, до излез кај 
х.Салида  -1000 м; Парк во населено место 
Канатларци-250 м; Нови површини и трим патека 
во паркот на Могилата –1500 м.;  Ул.,, Ѓоре 
Ѓорески,, дел 100 м , ул.,,Круме Беќар,, -200 м;     
ул.,,Задарска,, -200 м; ул.,,Београдска,, дел -200м; 
ул.,,Дебарца,, дел -350 м; ул.,,Цане Кузманоски,, 
дел -150 м; ул.,,Александар Македонски,, крак -
100 м; ул.,,Победа,, 1000м, индустриска зона 
Прилеп 2; Новопредвидена  индустриска зона во 
УЕ 1.02,.1.04 и 1.05  (Варош-Точила), индустриска 
зона Прилеп-2  УЕ 8.02 (Сточно Пазариште) нов 



Службен гласник на Општина Прилеп  број  14   од 28.12.2015 година 

40 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

кружен тек ,,Табана,, , нов кружен тек кај 
железничка станица,   
- Доработка и усогласување на изработени 
технички проекти за изградба на јавно 
осветлување согласно измените во  законската 
регулатива, 

- Ревизија на проекти за линиска инфраструктура 
од областа на  јавното осветлување, 
- Изработка на геодетски елаборати за 
потребите за изработка на проекти за линиска 
инфраструктура од областа на јавното 
осветлување.  
                                                                                                                        
Вкупно           1 000.000,оо ден.  
 
2. Изградба на објекти во енергетиката -  јавно 
осветлување  
Локалитети: Парковска површина околу згради 
на ул.,,Васил Главинов,, -400м , Парк на 
ул.,,Александар Македонски,,(Пред театарот) -
200м; Парк на ул.,,Александар Македонски,, 
(Врбеско маало) -200 м; Ул.,, Велко Јанкуловски 
– Стариот ,, дел -350 м, парк во н. м. Канатларци 
; ул.,,Кеј 1ви мај,, дел -200 м; Ул.,,Димче 
Антулески,, дел –150 м;  Ул.,, Браќа 
Миладиновци,, - крак 200 м ; Ул.,,Ладо 
Лапецот,,- крак 150 м; Ул.,, Ѓоре Ѓорески,, дел 
100 м, ул.,,Круме Беќар,, -200 м; ул.,,Задарска,, -
200 м; ул.,,Београдска,, дел -200 м; ул.,,Дебарца,, 
дел -350 м; ул.,,Цане Кузманоски,, дел -150 м; 
ул.,,Александар Македонски,, крак -100 м, ул.,, 
Цар Самоил ,, од раскрсница со ул.,, 
А.Македонски ,, до излез кај х.Салида  -1000 м,  
булевар ,,Гоце Делчев,, од раскрсница со 
ул..,,Прилепски бранители,, до раскрсница со 
ул.,,Кузман Јосифоски,, -300 м, ул.,,Димо 
Наредникот,, од раскрсница со булевар ,,Гоце 
Делчев,, до раскрсница со ул.,,Кеј 9ти 
Септември,, -350 м, ул.,, Бранко Секулоски - 
Белата ,, - 500м , ул.,, Кеј 9ти Септември ,, 300м, 
Ул.,,11 ти Октомври,, дел од кружен тек 
,,Солидност,, до крстосница со ул.,,Кеј 9ти 
Септември,, -350 м 
       Вкупно             7.000.000,оо ден. 
3. Реконструкција на објекти во енергетиката  
- реконструкција на јавно осветлување–
дислокација на контролни уреди за стартување 
на јавното осветлување надвор од ТС  на ЕВН и 
вградување на систем за интелигентно 
управување и контрола. 
 - реконструкција на јавно осветлување - 
нисконапоска мрежа за јавно осветлување и 
канделабри. 
                                                                                                                             
                         Вкупно              1.000.000,оо ден.  
                         Вкупно  ЈА0     9.000.000,оо ден.              

ЈД0    ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА УЛИЦИ И  ОПШТИНСКИ 
ПАТИШТА 

ЈД0        1.1.*Техничка документација 
(подготвување проекти и  ревизија) 
Крстосница на ул.,,11-ти Октомври,, со улиците 
,,Кеј 1-ви Мај и Кеј 9-ти Септември,,; Крстосница 
на улица ,,Булевар Гоце Делчев,, со  улиците 
,,Архиепископ Доситеј,, и ,,Браќа Миладиновци ; 
Улица ,,Републиканска,,-100м; Улици во 
индустриска зона ,,Прилеп2,,-500м;  Улица ,,Кеј 
1-ви Мај,,-300м; Улица новопроектирана-кеј во 
УЕ20.УБ20.03-300м; Улица во н.м. Мало Коњари - 
400м; Улица во н.м. Канатларци-400м;   
општински патишта : до с.Дрен-5км; до с. 
Никодин-5км; с. Топлица-4км;  с. Тројаци-1км; 
одА 1до Р1312-5км; до с.Чумово-2км; до с. 
Пештани-4км;  до с. Марул-3км;  Крстосница на 
ул.,,Прилепски Бранители,,  со  улица 
,,Самоилова,, (Влез во нас.Точила);    
            Вкупно:          3.500.000,оо ден.   
1.2.* Одржување, рехабилитација, адаптација и 
реконструкција на улици и патишта     
  Улица,,Браќа Нунески,,-250м;  
Улица,,Киро Нацески,,-100м; Улица,,Цане 
Илиески,,-200м Улица ,,Трајко Николоски,, -
400м;улица ,,Димче Антулески-400м;Мирче 
Ацев-250м; Улица ,,Трајко Тарцан,, Улица ,,Кеј 1-
ви Мај-200м; улица ,,Бранко Секулоски,,-500м; 
улица ,,Прохор Пчински,,-100м; општински пат за 
Загорани -700м; Улица ,,Републиканска,,-
150м;мост на ул. ,,Трајко Николоски,,; Тротоари и 
пешачки патеки, тампонирање на улици и 
патишта, затворање на ударни дупки и др. во 
општина Прилеп,.; општински пат до с. 
Волково3800м; улици во с. Г. Коњари-680м; 
улица во инд. зона ,,Прилеп1,,-380м. 
         Вкупно:                58.798.000,оо ден. 
         1.3.* Надомест за одземен имот Ул. ,,Кеј 1-
ви Мај,,; Улица ,,Победа,,; улица ,,Боца 
Иваноска,, Ул. ,,Новопроектирана-1,, во 
УЕ1и2,дел од УБ1.4и2.4; Ул.,,Стеван Забрчанец,,; 
Ул.,,Браќа Миладиновци,,; Ул.,,Кузман 
Јосифоски,,;  Површини за основно училиште во 
УАЕ бр.20.03 
     Вкупно:                6.000.000,оо денари     
     Вкупно ЈД0          68.298.000,оо ден. 

ЈД А       1.* Изградба, реконструкција и 
рехабилитација на улици и патишта 
Улица,,Велко Јанкулоски,,300м; Улица,,Кеј 1-ви 
Мај,,-300м; Улица,,Димо Наредникот,,-350;; 
Улица ,,Киро Пајмакоски,,-100м;  Улица 
,,Октомвриска,,-250м; Улица 11-ти Октомври-
300м; Крстосница на ул.,,11-ти Октомври,, со 
улиците ,,Кеј 1-ви Мај и Кеј 9-ти Септември,,; 
Улица ,,Славеј планина,, - 350м; Улица ,,Ножот,,-
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300м;Улица,,Пчиња,,-400м;  Улица ,,Маргара,,-
300м;Улица ,,Мечкин камен,,-100м; 
Улица,,Блаже Темелкоски,,-50м; Улица ,,Васко 
Карангелески,,-100м;  Улица,,Победа,,-
100м;Улица,, Мице Козар,,-200м; Улица ,,Блаже 
Иваноски,,-150м;Улица ,,Тетовска,,-200м; улица 
,,Динара,,-300м; Улица ,,Митко Цветаноски,,-
150м;  Улица,,Београдска,,-300м;  Улица 
,,Сутјеска,,200м; Улици во УАЕ19-УБ19/3-500м; 
Улици во УАЕ 11-500м; Улица ,,Новопроектирана-
1,, во УЕ1и2,дел од УБ1.4и2.4-300м;  
;Улица,,Браќа Ламески,,-50м ; Пристапни патеки 
доколективнизгради Бончејца 150м.; Улица 
,,Орде Кабецот,,-150м; Улица,,Свети 
НаумОхридски,,-150м; Улица,,ГлигорПрличев,,; 
Улица,,ДимчеАнтулески,,-400м; 
Улица,,ИлијаКомпаниоски,,-150м;  Улица ,,Ило 
Полутешка,,-200м; Улица ,,Гога Димитриоски,,-
200м; Улица ,,Ило Попадинец,,-200м;улица 
,,Борка Лопач,,-100м; Улица,,Струшка,,-300м; 
Улица,,Браќа Миладиновци-300м; Улица 
,,Александар Македонски,,-300м;Улица 
,,Братство и единство,,-250м; Улица,, Тоде 
Дупјачанец,,-200;Улица,,Јонче крстечанец,,-
200м;Улица,,Ѓоре Велкоски,,-350м;  
Улица,,Трајко Николоски,,-250м;Улица 
,,Зеленгора-250м; Улица  новопроектирана-кеј во 
уЕ20.УБ20.03; Улица ,,Осоговска,,-250м; Улица 
,,Кордун-200м; Улица ,,Бистра планина,,-200м; 
Улици во Ново Лагово-400м; Улици во Мало 
Коњари-400м;  Улици во Големо Коњари-400м; 
Улици во Канатларци-400м; Крстосница на 
ул.,,Прилепски Бранители,,  со  улица 
,,Самоилова,, (Влез во нас.Точила) 
                                                                                                                
Вкупно ЈД А :     40.000.000 ден.  

ЈГ0      ИГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА 
ВОДОСНАБДУВАЊЕ 
ЈГ0  Подготовка на проекти за  линиски и 
инфраструктурни градби и хидро-технички 
објекти 
 1.Град Прилеп  
1. Новопредвидена  индустриска зона во УЕ 
1.02,.1.04 и 1.05  (Варош-Точила), 
    индустриска зона Прилеп-2  УЕ 8.02 (Сточно 
Пазариште) 
2.Населени места - проект за водоснабдување  
        Манастир, Лениште-разводна мрежа,   
Лопатица,    
        Оревоец и Ерековци-проект за изведена 
состојба.  
         Галичани -  бунар и резервоар 
3.Елаборати за хидролошко испитувања и 
наоѓање на нови извори на вода или изведување 
на каптажи  
  Лопатица,  Манастир, Галичани,  Дуње и  Бонче 

4. Ревизии 
           Проектирање   ЈГО        1.500.000.00 ден.  
 
1.Изведба на водоснабдителни системи  
 Галичани- Кадино Село,  Лениште, Лопатица , 
Манастир,   
Галичани -  бунар и резервоар 
. Новопредвидена  индустриска зона во УЕ 
1.02,.1.04 и 1.05  (Варош-Точила), 
индустриска зона Прилеп-2  УЕ 8.02 (Сточно 
Пазариште);  Улица,,Архимедова,, 
 Водоводна линија во населба,, Градина,,       
                   Изведба   ЈГ0            6.000.000.00 ден. 
                   Вкупно  ЈГ0              7.500.000.00 ден. 
ЈИО ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ  И 
ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ 

ЈИ0 Проекти 
1.Атмосферска канализација 
Нов ободен канал под Маркови Кули 1500м; 
Бул.Гоце Делчев (од Браќа Миладинови до 
Струшка)450м                                                                                                       
; Ул.,,Александар Македонски,,(отворен канал 
спроти АМС) 150 м. населба ,,Бончејца со 
ул.,,Бидимаж,,  (кај амбуланта  Оскар медика) 
. Новопредвидена  индустриска зона во УЕ 
1.02,.1.04 и 1.05  (Варош-Точила), 
индустриска зона Прилеп-2  УЕ 8.02 (Сточно 
Пазариште);  ул. новопроектирана-1 во УЕ 1 и 2  
 Каналисување на површински води од поток 
Сарика  1500 м.(ул.,,Мечкин Камен,,) 
Ул.,,В.Јанкулоски Стариот, Ул. Цане Кузманоски; 
Ул. собирна ,,Ножот,, 
 ул. А. Македонски (покрај станбени згради ,,Д. 
Наредникот,) 
Таложници за сливни површински води во 
градот (Варош, Шаторов Камен, Селечка и 
Маркови Кули)  

2.Фекална канализација - проекти 
. Новопредвидена  индустриска зона во УЕ 
1.02,.1.04 и 1.05  (Варош-Точила), 
индустриска зона Прилеп-2  УЕ 8.02 (Сточно 
Пазариште); 

Проекти - фекална канализациона мрежа на 
поедини улици - 800  м. 
  Канатларци-секундарна мрежа;  М.Коњари и 
Г.Коњари- примарна и секундарна мрежа 
   Мажучиште,  Селце   Тополчани,  Галичани, 
Беровци . 
3. Ревизии на проектни документации            
Проектирање  ЈИ0        2.000.000.00 ден. 
ЈИО Изведба  на објекти 
1. Фекална канализација со пречистителни 
станици во населени места    Мажучиште и Селце    
    Канатларци - секундарна мрежа , М.Коњари и 
Г.Коњари- примарна и  секундарна мрежа 
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                           Изведба        ЈИ0              
8.000.000,00 ден. 
                  
Вкупно  ЈИ0                   10.000.000.00 ден. 

 ЈИА -  Изведба на системи за одведување и 
пречистување на отпадни води 
1. Канализациона мрежа во населба ,, Градина,, 
Вкупно   ЈИА                           7.200.000,00ден.                        
ЈЛ0   Изведба на проекти  
Кејски ѕидови на Градска река, пешачки мостови 
 Ул.Борка Талески - пешачка зона, Булевар ,,Гоце 
Делчев,, - тотоари,                       Вкупно  ЈЛ0            
8.600.000.00 ден. 
ЈЛА – Изградба на потпорни ѕидови  
Изградба на потпорни ѕидови по ул.,,Благоја 
Крстеки,, ,,Александар Македонски,,  
,,Свети Јован Бигорски,, ,,Прохор Пчински,, 
,,Преспанска,, ,,Илија Игески,, 
Санација на оштетувања на пат за Манастир 
Трескавец и на пат за Селце                                                 
Вкупно  ЈЛА         5.000.000,оо ден                                  

 ЈН0   УРБАНА ОПРЕМА      
 Клупи за седење, тезги,  уредување на  паркови 
по УЗ, докомплетирање  на скејт парк, 
терен за  мини голф, проект -,, град на дрва,,              
Вкупно ЈН0          2.000.000,оо ден 
КА0  – КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ 
Споменици на:  Шаторов Шарло, Ножот и Мирче 
Ацев         Вкупно КА0         4.000.000,оо ден.  

НАА  Изградба на училиште  13.400.000,оо ден.  

 В00  Социјална заштита и заштита на деца                                                          
15.830.000,оо ден    

6. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ 
НА  ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ И НЕГОВА  
РАСПРЕДЕЛБА 

 Трошоците  за уредување на градежно 
земјиште се утврдува согласно со реалните 
трошоци напрабени за соодветните  степени на 
уреденост на градежното земјиште со објекти на 
комунална инфраструктура . Висината на 
трошоците се пресметуваат по м2 на нова 
корисна површина што ќе се гради и претставува 
збир на нето површините на подовите на сите 
простории на објектот, согласно заверениот 
основен проект и анекс на основниот проект 
помножен согласно коефициентот дефиниран во  

Правилникот за степенот на уредувањето на 
градежното земјиште со објекти на комуналната 
инфраструктура и начинот на утврдување на 
висината на трошоците за уредувањето во 
зависност од степенот на уреденост (Сл.весник 
93/2011, 65/12 и 98/12, 113/33, 96/14, 107/14, 
115/14 И 36/14). 

Степенот на уреденост на градежно земјиште и 
висинта на трошоците даден е во следната 
табела 
 
 
 
 

 Индиви- 
дуално 

становање       
(евра/м2) 

Колек- 
тивно 

становање        
(евра/м2) 

деловни,  
јавни    

 и  други 
објекти        

(евра/м2) 

производство дистрибуција и сервиси    
(класа на намена Г), угостителски, 
туристички,   хотелски комплекси 
иодморалишта (класа на намена А4)    

(евра/м2) 

- повисок степен 30 40 60 100 

- основен степен 26 35 40 100 

- понизок степе 15 20 30 100 

      
 
Не се плаќа надомест за уредување на 
градежно земјиште за објекти што ќе ги гради 
Општина Прилеп - Локална самоуправа и 
објекти ослободени со Одлука на Советот на 
Општина Прилеп. 
 Јавните претпријатија кои вршат 
комунални дејности на подрачјето на Општина 
Прилеп, плаќаат за уредувањето на градежното 
земјиште во висина од 30% од вредноста на 
објектите од комуналната инфраструктура што 
се градат, а се од нивна надлежност. 

 По иницијатива на  жителите на градот 
и населените места, а во услови кога истите се 
заинтересирани со месен самопридонес да 
учествуваат во уредувањето на градежното 
земјиште, населението ќе учествува со 50% од 
вредноста на комуналните објекти и 
инсталации. 
 Меѓусебните права и обврски за 
уредувањето на градежното земјиште врз 
основа на документ за сопственост, извод од 
план и основен проект заверен од Општина 
Прилеп, се уредуваат со Договор склучен 
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помеѓу инвеститорот и Градоначалникот на 
Општината. 
 До колку вкупниот пресметан просечен 
надоместок за конкретната локација не ги 
покрива трошоците за уредување на истата, 
надоместокот ќе се плаќа по стварно 
направените трошоци,  по посебен трошковник, 
за уредувањето на локацијата и на соодветниот 
дел од пошироката локација што ќе се регулира 
со Анекс кон договорот за уредување на 
градежното земјиште. 
 Без добиена потврда од надлежниот 
субјект дека се целосно измирени обврските за 
надоместок за уредување на градежното 
земјиште, инвеститорот не може да добие 
дозвола за употреба на објектот и приклучоци 
на комуналната инфраструктура. 

Стимулативна регулатива за плаќање 
надоместок за уредување на градежно 
земјиште 

-Инвеститорот има право да поднесе 
барање за плаќање на надоместокот за 
уредување на градежно земјиште на рати со 
утврдена динамика на плаќање на следниот 
начин: 
 -инвеститорот е должен да уплати 
50%(педесет проценти) од утврдениот износ во 
договорот, за надомест за уредување на 
градежно земјиште на денот на потпишување 
на договорот. Останатите 50%(педесет 
проценти) инвеститорот може да ги исплати на 
шест (6) рати . 

6.1 Распоред на надоместокот за уредување на 
градежно земјиште 

  Во зависност од опременоста и 
опремувањето на градежното земјиште 
процентуалното учество на инфрастуктурните 
објекти и инсталации во уредувањето на 
градежното земјиште изнесува: 
-  Објекти и инсталации од заедничко 
инвестирање 30 % 
-  Објекти и инсталации од индивидуално 
инвестиеање 70 %, од кои за:  
     фекална канализација 15 %,       атмосферска 
канализација 20 %,            водовод 7 %,          
     улично осветлување 10 %,              коловоз 
асфалт 37 %,                          тротоари 11 %. 
 Сопственикот на градежното земјиште 
мора да обезбеди согласност за приклучување 
на објектот на соодветната примарна или 
секундарна мрежа за индивидуално 
инвестирање од соодветното комунално 
претпријатие. До колку за постојните 
комунални инсталации, инвеститорот не добие 
писмена потврда за исправност на истата од 

соодветното комуналното претпријатие, 
Општината ќе склучи Договор за регулирање на 
надоместокот за уредување на градежното 
земјиште, за индивидуално инвестирање на 
инсталациите. 

6.2  Надоместок за изградба на објекти во 
село, вон населени места и по ЛУПД 

 Инвеститорите кои ќе градат станбени 
објекти во урбаното подрачје на населените 
места во Општина Прилеп,  ќе плаќаат 
надоместок за уредувањето на градежното 
земјиште во висина од 10 % од надоместокот од  
Основниот степен во градот. 
 За останатите намени на објекти, ќе се 
плаќа 30 % од Основниот степен во градот. 
Доколку до градежната парцела има поставено 
инфраструктура, инвеститорот ќе плати 
надоместок во износ од Основниот степен во 
градот, према процентот даден во точка 6.2. од 
оваа Програма. 
 Инвеститорите кои ќе градат во 
урбаното подрачје согласно на Урбанистичкиот 
план вон населени места или Локална 
урбанистичка планска документација во 
Општина Прилеп,  ќе плаќаат  надоместок за    
заедничкото инвестирање во износ од  30 % од  
Основниот степен во градот. Доколку до 
градежната парцела има поставено 
инфраструктура, инвеститорот ќе плати 
надоместок во износ од Основниот степен во 
градот, према процентот даден во точка 6.2. од 
оваа Програма. 
 Овие инвеститори сами си го уредуваат 
градежното земјиште на потесната локација и 
си обезбедуваат приклучок на комуналните 
инсталации. 

7. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ 
НА      ИНФРАСТРУКТУРАТА 

Во случај кога градежното земјиште е 
уредено со изградена основна инфраструктурна 
мрежа, а во локалитетот каде се наоѓа 
градежната парцела нема или не е целосно 
изградена секундарната инфраструктура, а 
сопственикот на земјиштето инсистира сам со 
свои средства да ја гради истата согласно 
заверена техничка документација за градење, 
должен е на Локалната самоуправа за 
изградената основна мрежа, да и надокнади 
трошок во висина од 30 % од надоместокот за 
уредување на градежното земјиште утврден со 
Програмата и да овозможи на идните 
сопственици на земјиштето приклучување на 
инфраструктурните мрежи без да му платат 
надоместок.  
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 Инфраструктурната мрежа што ќе ја 
гради сам треба да биде технички примена од 
соодветното комунално претпријатие и истата 
да ја предаде на локалната самоуправа без 
надоместок. 
 За изграден објект или комунална 
инфраструктура, која технички  е примена и со 
неа стопанисува соодветно надлежно 
претпријатие, по барање на инвеститорот ќе му 
биде одбиен процент од индивидуалното 
задолжение за користење на тој објект или 
инсталација.   
 Оваа изградена инфраструктурна 
мрежа мора да биде предадена на локалната 
самоуправа без надоместок, да се овозможи 
приклучување на нови идни корисници на 
земјиштето, а новите корисници на земјиштето 
да и надоместат на локалната самоуправа 
целосен надоместок за уредување на 
градежното земјиште. 

8. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

1. За спроведувањето на оваа Програма 
надлежен е Градоначалникот на Општина 
Прилеп. 
2. Програмата влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во ,,Сл.гласник на 
Општина Прилеп,,.   

 
Бр. 25-2888/6          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 год.                          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 ПРОГРАМАТА  

ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА  
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА  
ПРИЛЕП ЗА 2016 ГОДИНА 

 
  1. Програмата за работа во областа 

на располагањето со градежно земјиште во 
сопственост на Република Македонија на 
подрачјето на Општина Прилеп за 2016 година,  
се објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 

 
Број 08 - 2890/6                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 

28.12.2015 година                                            на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                         Марјан Ристески 
 
 
 

 Врз основа на член 95 од Законот за 
градежно земјиште (Сл.весник на РМ број 17/, 
53/2011, 144/2012 137/13, 163/13, 15/15, 44/15, 
98/15 и 193/15), Советот на Општина Прилеп на 
седница одржана на ден 28.12.2015  донесе: 

 
ПРОГРАМА  

ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО 
СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  ВО СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО 

НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2016 ГОДИНА 
 

ВОВЕД: 
Општ дел  
 Со донесување на законот за градежно 
земјиште (Сл.весник на РМ број 17/, 53/2011, 
144/2012 137/13, 163/13, 15/15, 44/15, 98/15 и 
193/15), градежното земјиште е добро од општ 
интерес за Републиката и ужива посебна 
заштита на начин и под услови утврдени со 
Законот за градежно земјиште и уредувањето 
на градежното земјиште е од јавен интерес. 
 Градежното земјиште е  изградено и 
неизградено, планирано со актите предвидени 
со Законот за просторното и урбанистичко 
планирање. Изградено градежно земјиште е 
земјиште на кое е изграден објект од траен 
карактер и земјиштето што служи за редовна 
употреба на објектот во границите на 
градежната парцела.  
 Уредено градежно земјиште е 
земјиште опремено со комунална 
инфраструктура, додека неуредено градежно 
земјиште  е земјиште на кое нема изградено 
комунална инфраструктура.  
 Градежно земјиште е земјште кое е 
планирано со урбанистички план, урбанистичка 
планска документација или проект за 
инфраструктура. 
 Градежна парцела е дел од градежно 
земјиште чиишто граници се утврдени со 
урбанистички план, урбанистичко планска 
документација или проект за инфраструктура 
предвидени со Законот за просторно и 
урбанистичко планирање.Градежната парцела 
може да се состои од една или повеќе 
катастарски парцели или делови на катастарски 
парцели..  
 Сопственоста врз градежното земјиште 
создава права и обврски и служи за доброто на 
сопственикот и на заедницата.  
              Градежното земјиште може да биде во 
сопственост на Република Македонија, во 
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сопственост на општините, општините во градот 
Скопје и градот Скопје, во сопственост на 
јавните претпријатија, акционерски друштва и 
други субјекти основани од Владата на 
Република Македонија и Собранието на 
Република Македонија и во сопственост на 
домашни и странски физички и правни лица, 
под услови утврдени со Закон за градежно 
земјиште. 
               Градежното земјиште во сопственост на 
Република Македонија може да се отуѓи, да се 
даде под долготраен закуп, под краткотраен 
закуп, да се разменува, да се заносва право на 
стварна службеност, да се даде на трајно 
користење, да се пренесе правото на 
сопственост и на него да се востановат други 
стварни права, на начин и под услови утврдени 
со Законот за градежно земјиште.  
               Сопственоста на градежното земјиште 
ја опфаќа неговата површина и се она што со 
него е трајно поврзано, а се наоѓа на 
површината или под неа. 
              Прометот со градежното земјиште е 
слободен и се врши под услови утврдени со 
Закон за градежно земјиште. 
              Сопственоста на градежното земјиште 
на физички и правни лица вклучува и право на 
градење на земјиштето, користење на 
земјиштето, како и право на пренесување на 
правото на градење на други лица.  
 Сопственоста на градежното земјиште 
ја опфаќа неговата површина и се она што е со 
него трајно поврзано, а се наоѓа над или под 
површината.  
 Објект од траен карактер е објект 
изграден со документација(одобрение) и 
заведен во јавните книги за недвижности.  
 Објект од времен карактер е објект 
поставен со одобрение за поставување до 
реализација на урбанистички план или 
урбанистичка документација. Времените 
објекти не се дел од градежното земјиште и врз 
основа на нив не може да се стекне сопственост 
на градежното земјиште.  
 Инфраструктурен објект е подземна 
или надземна градба за инсталации од 
комуналната инфраструктура.  
   
А) Просторен опфат и предмет на Програмата 

Предмет на Програмата е менаџирање со 
градежното земјиште во сопственост на 
Република Македонија што се наоѓа на 
територијата на Општина Прилеп,  дефинирана 
според територијалната организација на 
Република Македонија, за време на 
календарска 2016 година. 

За да може да се врши отуѓување, давање 
под закуп, на градежното земјиште потребно е 
да се изработи мапа на државното градежно 
земјиште во општината со сите нумерички 
податоци за истото. 

Важен фактор во оваа постапка е и 
категоријата урбанистички план, односно 
урбанистичките планови врз основа на кои 
може да се издаде одобрение за градење. 

Во Годишната  Програма се предвидува 
предмет на менаџирање со градежното 
земјиште во сопственост на Република 
Македонија да бидат градежните парцели што 
се наоѓаат на териториите на: 

 

 ДУП за УАЕ 11-дел, донесен со одлука бр. 

07-449/7 од 23.04.1999г 

 ДУП за  населено место ГОЛЕМО 

КОЊАРИ,  донесен со Одлука бр. 02-

4818/2 од 02.11.1998 год. 

 ДУП за УЕ 11, УБ 11.04 и 11.05, донесен со 

одлука бр. 07-1045/13 од 27.04.2012г 

 ДУП за УЕ8, УБ 8.02, плански опфат "1" 

донесенсо одлука бр. 07-1244/11 од 

18.06.2014г. 

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

27.08.2008г. 

Б) Основи за изработка на Програмата 
 Законски основ 
Законски основ на програмата за 
управување со градежното земјиште се: 
Закон за локалната самоуправа (Сл. Весник 
на РМ 5/2002), 

Закон за градежно земјиште (Сл.весник на РМ 
бр.17/2011 од 11.02.2011) 
Законот за изменување и дополнување на 
законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ 
бр.53/2011 од 14.04.2011) 
Законот за изменување и дополнување на 
законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ 
бр.144/2012 од 15.11.2012) 
Законот за изменување и дополнување на 
законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ 
бр.137/2013 од 07.10.2013 и бр.163 од 
16.11.2013г.) 
Закон за градежно земјиште (Сл.весник 
бр.15/2015 од 02.02.2015) 
Закон за изменување на законот за градежно 
земјиште (Сл.весник бр.44/2015 од 19.03.2015) 
Закон за изменување на законот за градежно 
земјиште (Сл.весник бр.98/2015 од 15.09.2015) 
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Закон за изменување и дополнување на зконот 
за градежно земјиште  (Сл.весник бр.193/2015 
од 06.11.2015) 
Статут на Општина Прилеп Чл. 14 од  (Сл. 
Гласник бр. 6/2003 и 4/2005) 
 
 Основни плански документи 
 
1. ДУП за УАЕ 11-дел, донесен со одлука бр. 

07-449/7 од 23.04.1999г 
2. ДУП за  населено место ГОЛЕМО 

КОЊАРИ,  донесен со Одлука бр. 02-
4818/2 од 02.11.1998 год. 

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

4. ДУП за УЕ8, УБ 8.02, плански опфат "1" 
донесен со одлука бр. 07-1244/11 од 
18.06.2014г. 

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

Други документи потребни за  изработка на 
Програмата се следните стратешки, 
развојни и плански документи донесени на 
локално ниво: 

o Стратегија за локален економски развој 
на Општина Прилеп за период 2014-2020 
год.  

o Локален еколошки акционен план за 
Општина Прилеп за плански период од 
2003 до 2008год. во 2008год. усвоена е 
иницијатива за изработка на втор ЛЕАП за 
Општина Прилеп. 

o Стратешки план на економски совет на 
Општина Прилеп за периодот 2013-2017 
год. 

o Генерален урбанистички план на Град 
Прилеп за плански период од 2011 до 
2021год. 

В) Лица вклучени во изработка на Програмата 
 Ицко Чупаркоски, дипломиран 

инжењер архитект, Раководител на 
одделение за урбанизам и заштита на 
животната средина (овластен 
потписник на Одделение за 
управување со градежно земјиште) 

 Маја Јаковљевиќ , самостоен референт 
во Одделение за управување со 
градежно земјиште 

 Методија Зајкоски, раководител на 
одделение за урбанизам и заштита на 
животната средина 
 

Г) Цели на Програмата 
 

 Општи цели на Програмата 

Овозможување на услови за социо-
економски развој на општината, преку 
обезбедување просторни услови за развој. 

 Конкретни цели на 
Програмата по населени места, урбани 
блокови и локалитети 

Заинтерсираните граѓани за изградба 
на сопствени простори за обавување на 
дејност можат да ја реализираат својата 
потреба, а со тоа да придонесат за развојот 
на Општина Прилеп на начин што ќе 
обезбедат вработување на невработени 
лица а со тоа и обезбедување на подобри 
услови за живеење од една страна и 
давање на можност за користење на 
расположивите ресурси. 

 Динамика на реализација на 

Програмата 

Програмата за 2016г. се планира да се 
реализира во два дела.  Првиот дел би го 
опфатил првата половина од 2016г. во кој 
период  би се ставиле за отуѓување по пат на 
јавно наддавање сите парцели кои што се 
опфатени во оваа програма. Вториот дел би 
го опфатил периодот после донесувањето на 
новите планови кои што се очекува да се 
усвојат за неколку месеции со кои би се 
дополнила програмата  а би ги опфатил 
парцелите кои што ќе се формираат со нив. 

 Пропишување на условите за 

надавање 

Се пропишуваат условите за наддавање 
согласно Законот за градежно земјиште 
односно  се определуваат следните 
параметри:  

- висината на депозитот за учество 
- определување на интернет страницата на 

која ќе се врши надавањето 
- одредување на условите за учество 
- пропишување на други обврски 
- се наведуваат останати релевантни 

информации во врска со надавањето 
 

 Лица надлежни за реализацијата на 
Програмата 

Ицко Чупаркоски – дипломиран инжињер 
архитект 

Давор Глигоровски - дипломиран 
правник 

Бошко Талески – дипломиран економист 
Методија Зајкоски – дипломиран 

инжињер архитект 
 

1. Проценка на финансиските приливи по 
основ на реализација на Програмата 
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Се очекува прилив на средства : 

 од продажба на парцели за 
индивидуално домување – 

590.358,00 ден 

 од продажба на парцели за индустрија 
– 6.100.000 ден 

 од продажба на парцели за колективно  
домување – 5.000.000 ден 

 

2. Проценка на финансиските средства 
потребни за реализација на Програмата 
Финансиските средства потребни за 
реализација на програмата се состојат од 
проценети средства потребни за огласување 
на градежните локации што ќе бидат 
предмет на отуѓување, односно давање под 

закуп на градежното земјиште без нивно 
рекламирање кои што изнесуваат 
250.000,00ден. 

3. Преодни и завршни одредби 
 

- Програмата ја усвојува Советот на 
општината. 

- Програмата може да се изменува и 
дополнува на начин и постапка иста по 
која и се донесува. 

- За спроведувањето на оваа Програма 
надлежен е Градоначалникот на 
општинаПрилеп. 

- Програмата влегува во сила со денот на 
објавувањето воСлужбениот гласник на 
општината. 
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ДУП за УАЕ 11-дел, донесен со одлука бр. 07-449/7 од 23.04.1999г 

25
7 373 А1 

домување во 
семејни куќи 986/4 99,00 

297,0
0 27% 

0,8
0 / 

С+
2 

61,0
0 

22.753,
00 

25
8 390 А1 

домување во 
семејни куќи 986/5 99,00 

297,0
0 25% 

0,7
6 / 

С+
2 

61,0
0 

23.790,
00 

25
9 409 А1 

домување во 
семејни куќи 986/6 99,00 

297,0
0 24% 

0,7
3 / 

С+
2 

61,0
0 

24.949,
00 

ДУП за  населено место ГОЛЕМО КОЊАРИ,  донесен со Одлука бр. 02-4818/2 од 02.11.1998 
год. 

18
8 

450,00 
А1 

домување во 
семејни куќи 

1466/
12 99,00 

198,0
0 22% 

0,4
4 / 

П+
1 

61,0
0 

27.450,
00 

18
9 

500,00 
А1 

домување во 
семејни куќи 

1466/
13 99,00 

198,0
0 20% 

0,4
0 / 

П+
1 

61,0
0 

30.500,
00 

19
0 

500,00 
А1 

домување во 
семејни куќи 

1466/
14 99,00 

198,0
0 20% 

0,4
0 / 

П+
1 

61,0
0 

30.500,
00 

19
1 

500,00 
А1 

домување во 
семејни куќи 

1466/
15 99,00 

198,0
0 20% 

0,4
0 / 

П+
1 

61,0
0 

30.500,
00 

19
2 

500,00 
А1 

домување во 
семејни куќи 

1466/
16 99,00 

198,0
0 20% 

0,4
0 / 

П+
1 

61,0
0 

30.500,
00 

19
3 

500,00 
А1 

домување во 
семејни куќи 

1466/
17 99,00 

198,0
0 20% 

0,4
0 / 

П+
1 

61,0
0 

30.500,
00 

19
4 

500,00 
А1 

домување во 
семејни куќи 

1466/
18 99,00 

198,0
0 20% 

0,4
0 / 

П+
1 

61,0
0 

30.500,
00 

19
5 

500,00 
А1 

домување во 
семејни куќи 

1466/
19 99,00 

198,0
0 20% 

0,4
0 / 

П+
1 

61,0
0 

30.500,
00 

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

75 443,00 А1 
домување во 
семејни куќи / 

160,0
0 

640,0
0 36% 

1,4
5 

10,2
0 / 61 

27.023,
00 
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86 371,00 А1 
домување во 
семејни куќи / 

153,0
0 

612,0
0 41% 

1,6
5 

10,2
0 / 61 

22.631,
00 

96 335,00 А1 
домување во 
семејни куќи / 

112,0
0 

448,0
0 33% 

1,3
4 

10,2
0 / 61 

20.435,
00 

97 217,00 А1 
домување во 
семејни куќи / 

106,0
0 

424,0
0 49% 

1,9
5 

10,2
0 / 61 

13.237,
00 

98 336,00 А1 
домување во 
семејни куќи / 

111,0
0 

444,0
0 33% 

1,3
2 

10,2
0 / 61 

20.496,
00 

99 299,00 А1 
домување во 
семејни куќи / 

127,0
0 

508,0
0 42% 

1,7
0 

10,2
0 / 61 

18.239,
00 

10
0 402,00 А1 

домување во 
семејни куќи / 

123,0
0 

492,0
0 31% 

1,2
2 

10,2
0 / 61 

24.522,
00 

10
1 398,00 А1 

домување во 
семејни куќи / 

121,0
0 

484,0
0 30% 

1,2
2 

10,2
0 / 61 

24.278,
00 

10
2 402,00 А1 

домување во 
семејни куќи / 

123,0
0 

492,0
0 31% 

1,2
2 

10,2
0 / 61 

24.522,
00 

10
3 378,00 А1 

домување во 
семејни куќи / 

121,0
0 

484,0
0 32% 

1,2
8 

10,2
0 / 61 

23.058,
00 

10
5 377,00 А1 

домување во 
семејни куќи / 

110,0
0 

440,0
0 29% 

1,1
6 

10,2
0 / 61 

22.997,
00 

10
6 404,00 А1 

домување во 
семејни куќи / 

113,0
0 

452,0
0 28% 

1,1
2 

10,2
0 / 61 

24.644,
00 

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

2 

1599,0
0 Г3 

сервиси и 
мало 

стопанство / 
683,0

0 

2046,
00 49% 

1,4
5 

10,0
0 

П+
2 61 

97.539,
00 

5 

1111,0
0 Г3 

сервиси и 
мало 

стопанство / 
564,0

0 

1692,
00 49% 

1,6
5 

10,0
0 

П+
2 61 

67.771,
00 

6 897,00 Г3 

сервиси и 
мало 

стопанство / 
460,0

0 

1380,
00 49% 

1,3
4 

10,0
0 

П+
2 61 

54.717,
00 

7 710,00 Г3 

сервиси и 
мало 

стопанство / 
310,0

0 

930,0
0 49% 

1,9
5 

10,0
0 

П+
2 61 

43.310,
00 

8 

1071,0
0 Г4 стоваришта / 

542,0
0 

1626,
00 49% 

1,3
2 

10,0
0 

П+
2 61 

65.331,
00 

9 

1135,0
0 Г4 стоваришта / 

543,0
0 

1629,
00 49% 

1,7
0 

10,0
0 

П+
2 61 

69.235,
00 

10 

1458,0
0 Г4 стоваришта / 

756,0
0 

2268,
00 49% 

1,2
2 

10,0
0 

П+
2 61 

88.938,
00 

11 

1396,0
0 Г4 стоваришта / 

770,0
0 

2310,
00 49% 

1,2
2 

10,0
0 

П+
2 61 

85.156,
00 

12 

1050,0
0 Г4 стоваришта / 

597,0
0 

1791,
00 49% 

1,2
2 

10,0
0 

П+
2 61 

64.050,
00 

13 

1040,0
0 Г4 стоваришта / 

478,0
0 

1434,
00 49% 

1,2
8 

10,0
0 

П+
2 61 

63.440,
00 

14 

1040,0
0 Г4 стоваришта / 

524,0
0 

1572,
00 49% 

2,1
0 

10,0
0 

П+
2 61 

63.440,
00 

15 990,00 Г3 

сервиси и 
мало 

стопанство / 
486,0

0 

1458,
00 49% 

1,1
6 

10,0
0 

П+
2 61 

60.390,
00 

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

27.08.2008г. 

1 

2060,0
0 В1 Образование / 

820,0
0 

1724,
00 20% 1,5 / / 61 

125.66
0,00 
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Бр. 25-2888/7          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 год.                          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 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НЕДВИЖЕН ИМОТ 
СОПСТВЕНОСТ НА ЕЛС-ОПШТИНА 

ПРИЛЕП, ЗА ПРОДАЖБА ВО ПОСТАПКА 

ЗА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

 
  1. Одлуката за определување недвижен 

имот сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, за 
продажба во постапка за јавно наддавање,  се 
објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 

 
Број 08 - 2890/7                                                ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 година                                         на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                     Марјан Ристески 
 
 
 

                 Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10 и чл.66 од 
Законот за локална самоуправа на РМ 
("Сл.Весник на РМ" бр. 5/2002), како и врз основа 
на чл.26 ст.1 т.33 и член .93 Од Статутот на ЕЛС-
Општина Прилеп ("Службен гласник" бр.6/2003 и 
бр.4/2005 год.) и врз основа на член 5 и 7 од 
Правилникот за условите, начинот и постапката за 
користење и располагање со стварите во 
сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, давање и 
примање подароци и за евиденција на 
недвижните ствари во сопственост на ЕЛС на 
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 
Прилеп" бр.14/2009 и 12/2015), Советот на 
Општина Прилеп, на седницата одржана на ден 
28.12.2015 година, донесе :   
   

О  Д  Л  У  К  А 
за определување недвижен имот сопственост на 

ЕЛС-ОПштина Прилеп, 
за продажба во постапка за јавно наддавање 

 
 

Член   1 
          Со оваа Одлука се определува недвижен 
имот сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, за 
продажба,  во постапка со јавно наддавање. 
 

Член  2 

           Како недвижен имот сопственост ЕЛС-
Општина Прилеп,  кој ќе се продава во постапка 
со јавно наддавање,  се определува следниот 
недвижен имот заведен на :  
1.- Недвижен имот заведен во Имотен Лист 
бр.23566 издаден од Државен завод за геодетски 
работи на РМ- Одделение за премер и катастар - 
Прилеп на КП бр. 16971/1 К.О. Прилеп 
сопственост на ЕЛС Општина Прилеп, (недвижен 
имот- деловни простории  дел од објект со  
површина од 167  м2, во приземје во Дом на МЗ 
"Рид"-Прилеп); 
         Почетна цена на недвижниот имот кој ќе се 
продава, во постапка со јавно наддавање, 
(недвижен имот - дел од објект со површина од 
167 м2 , изнесува 109.105,00 ЕВРА , пресметано 
во денарска противредност, според курсот на 
денарот према еврото утврден од страна на 
НБРМ, (сума определена од страна на овластена 
Комисијата за проценка на пазарна вредност на 
недвижен имот при ЕЛС Општина Прилеп 
односно од страна на овластени проценители ЕЛС 
Општина Прилеп, а врз основа на Проценка на 
пазарната вредност на овај недвижен имот). 
2.- Недвижен имот заведен во Имотен лист бр.43 
издаден од Државен завод за геодетски работи 
на РМ-Одделение за премер и катастар-Прилеп 
на К.П. бр.1665 за К.О. Ерековци, сопственост на 
ЕЛС-Општина Прилеп, (недвижен имот - објект со 
површина од 74 м2); 
         Почетна цена на недвижниот имот кој ќе се 
продава, во постапка со јавно наддавање, 
(недвижен имот - дел од објект со површина од 
74 м2 , изнесува 4.742,00 ЕВРА , пресметано во 
денарска противредност, според курсот на 
денарот према еврото утврден од страна на 
НБРМ, (сума определена од страна на овластена 
Комисијата за проценка на пазарна вредност на 
недвижен имот при ЕЛС Општина Прилеп 
односно од страна на овластени проценители ЕЛС 
Општина Прилеп, а врз основа на Проценка на 
пазарната вредност на овај недвижен имот). 
3.- Недвижен имот заведен во Имотен лист 
бр.874 издаден од Државен завод за геодетски 
работи на РМ-Одделение за премер и катастар-
Прилеп на К.П. бр.839/1 за К.О. Канатларци, 
сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, (недвижен 
имот - градежен материјал оформен во објект на 
поранешен Задружен дом во површина од 647 м2 
и недвижен имот - двор во површина од 4622 м2 
во населено место Канатларци во Општина 
Прилеп); 
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         Почетна цена на недвижниот имот кој ќе се 
продава, во постапка со јавно наддавање, 
(недвижен имот - градежен материјал оформен 
во објект на поранешен Задружен дом во 
површина од 647 м2 и недвижен имот - двор во 
површина од 4622 м2 во населено место 
Канатларци во Општина Прилеп, изнесува 
25.079,00 ЕВРА , пресметано во денарска 
противредност, според курсот на денарот према 
еврото утврден од страна на НБРМ, (сума 
определена од страна на овластена Комисијата за 
проценка на пазарна вредност на недвижен имот 
при ЕЛС Општина Прилеп односно од страна на 
овластени проценители ЕЛС Општина Прилеп, а 
врз основа на Проценка на пазарната вредност на 
овај недвижен имот). 
4.- Недвижен имот заведен во Имотен Лист 
бр.627 издаден од Државен завод за геодетски 
работи на РМ- Одделение за премер и катастар - 
Прилеп на КП бр. 339 К.О. Мажучиште 
сопственост на ЕЛС Општина Прилеп, (недвижен 
имот-  објект со  површина од 720  м2); 
          Почетна цена на недвижниот имот кој ќе се 
продава, во постапка со јавно наддавање, 
(недвижен имот - дел од објект со површина од 
720 м2 , изнесува 60.266,00 ЕВРА , пресметано во 
денарска противредност, според курсот на 
денарот према еврото утврден од страна на 
НБРМ, (сума определена од страна на овластена 
Комисијата за проценка на пазарна вредност на 
недвижен имот при ЕЛС Општина Прилеп 
односно од страна на овластени проценители ЕЛС 
Општина Прилеп, а врз основа на Проценка на 
пазарната вредност на овај недвижен имот). 
5.- Недвижен имот заведен во Имотен Лист 
бр.174 издаден од Државен завод за геодетски 
работи на РМ- Одделение за премер и катастар - 
Прилеп на КП 2039 К.О. Беловодица сопственост 
на ЕЛС Општина Прилеп, (недвижен имот-  
градежно неизградено земјиште со  површина од 
2795  м2,материјал оформен во градба и  
земјиште под зграда 1 со површина од 276 м2); 
          Почетна цена на недвижниот имот кој ќе се 
продава, во постапка со јавно наддавање, 
(недвижен имот-  градежно неизградено 
земјиште со  површина од 2795  м2,материјал 
оформен во градба и  земјиште под зграда 1 со 
површина од 276 м2, изнесува 7.210,00 ЕВРА , 
пресметано во денарска противредност, според 
курсот на денарот према еврото утврден од 
страна на НБРМ, (сума определена од страна на 
овластена Комисијата за проценка на пазарна 
вредност на недвижен имот при ЕЛС Општина 
Прилеп односно од страна на овластени 
проценители ЕЛС Општина Прилеп, а врз основа 
на Проценка на пазарната вредност на овај 
недвижен имот). 

6.- Недвижен имот заведен во Имотен Лист бр.54 
издаден од Државен завод за геодетски работи 
на РМ- Одделение за премер и катастар - Прилеп 
на КП бр. 1641 К.О. Ореовец сопственост на ЕЛС 
Општина Прилеп, (недвижен имот - материјал 
оформен во градба и земјиште под зграда  со  
површина од 96 м2 и недвижен имот  двор од 
површина 1629  м2); 
        Почетна цена на недвижниот имот кој ќе се 
продава, во постапка со јавно наддавање, 
(недвижен имот - материјал оформен во градба и 
земјиште под зграда  со  површина од 96 м2 и 
недвижен имот  двор од површина 1629  м2, 
изнесува 5.619,00 ЕВРА , пресметано во денарска 
противредност, според курсот на денарот према 
еврото утврден од страна на НБРМ, (сума 
определена од страна на овластена Комисијата за 
проценка на пазарна вредност на недвижен имот 
при ЕЛС Општина Прилеп односно од страна на 
овластени проценители ЕЛС Општина Прилеп, а 
врз основа на Проценка на пазарната вредност на 
овај недвижен имот). 

Член  3 
           Недвижниот имот од член 2 од оваа 
Одлука, да се продава во постапка со јавно 
надавање, согласно со одредбите од 
Правилникот за условите, начинот и постапката за 
користење и располагање со стварите во 
сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, давање и 
примање на подароци и за евиденција на 
недвижните ствари во сопственост на ЕЛС-
Општина Прилеп ( "Службен гласник на Општина 
Прилеп" бр.14/2009 и 12/2015). 
          Се задолжува Градоначалникот на Општина 
Прилеп, да формира Комисија која ќе спроведе 
постапка за продажба во постапка со јавно 
наддавање, на недвижниот имот од член 2 од 
оваа Одлука, согласно со одредбите од 
Правилникот за условите, начинот и постапката за 
користење и располагање со стварите во 
сопственост на ЕЛС Општина Прилеп, давање и 
примање подароци и за евиденција на 
недвижните ствари во сопственост на ЕЛС 
Општина Прилеп. ( "Службен гласник на Општина 
Прилеп" бр.14/2009 и 12/2015), како и согласно 
со оваа Одлука. 

Член  4 
      Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

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

Член  5 
            Одлуката да се достави до 
Градоначалникот на Општина Прилеп и архивата 
на Општина Прилеп. 
 
Бр. 25-2888/8          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 год.                          на Совет на Општина Прилеп 
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     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 УСВОЈУВАЊЕ 
НА ФИНАНСИСКИОТ 

ПЛАН И ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА ЗА 
2016 ГОДИНА НА ЈКП „ПАЗАРИ" -ПРИЛЕП, БР.03-

349/1-2 ОД 10.12.2016 ГОДИНА 

 
1. Одлуката за усвојување на 

Финансискиот план и Инвестиционата програма за 
2016 година на ЈКП „Пазари" -Прилеп, бр.03-
349/1-2 од 10.12.2016 година,  се објавува  во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
 

Број 08 - 2890/8                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 година                                          на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                        Марјан Ристески 
 
 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 5/2002), 
член 11 став 1 точка 8 од Законот за јавни 
претпријатија ("Службен весник на Република 
Македонија"  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 30 од 
Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на 
Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), 
Советот на Општина Прилеп на седницата, 
одржана на 28.12.2015,  донесе: 
 

О   Д   Л   У   К   А 
за усвојување на Финансискиот план и 

Инвестиционата програма за 2016 година на 
 ЈКП „Пазари" -Прилеп, бр.03-349/1-2 од 10.12.2016 

година 
член 1 

          Се усвојува Финансискиот план и 
Инвестиционата програма за 2016 година на  ЈКП 
„Пазари" -Прилеп. 

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’’. 

 
Бр. 25-2888/9          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 год.                          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 УСВОЈУВАЊЕ 

НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА 

И РАЗВОЈ ЗА 2016 ГОДИНА НА ЈКП „ПАЗАРИ" -
ПРИЛЕП, БР.03-349/1-3 ОД 10.12.2015 ГОДИНА 

  
  1. Одлуката за усвојување на Програмата за 
работа и развој за 2016 година на ЈКП „Пазари" -
Прилеп, бр.03-349/1-3 од 10.12.2015 година,  се 
објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 
 
Број 08 - 2890/9                                              ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 година                                        на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                      Марјан Ристески 
 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 5/2002), 
член 11 став 1 точка 8 од Законот за јавни 
претпријатија ("Службен весник на Република 
Македонија"  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 30 од 
Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на 
Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), 
Советот на Општина Прилеп на седницата, 
одржана на 28.12.2015,  донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
за усвојување на Програмата за работа и развој  

за 2016 година на ЈКП „Пазари" -Прилеп, 
 бр.03-349/1-3 од 10.12.2015 година 

 
член 1 

             Се усвојува Програмата за работа и развој 
за 2016 година на ЈКП „Пазари" -Прилеп. 

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’’. 
 
Бр. 25-2888/10          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 год.                          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 ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ 
НА ПРОГРАМАТА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА 

ТРОШОЦИТЕ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈКП 
„ПАЗАРИ" –ПРИЛЕП ЗА 2016 ГОДИНА, БР. 03-

349/1-4 ОД 10.12.2016 ГОДИНА 

 
          1. Одлуката за давање согласност на Одлука 
за усвојување на Програмата за  субвенционирање 
на трошоците од работењето на ЈКП „Пазари" –
Прилеп за 2016 година, бр. 03-349/1-4 од 
10.12.2016 година,  се објавува  во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2890/10                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 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 Република Македонија" 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 
28.12.2015 година,  донесе: 
 

О   Д   Л   У   К   А 
за давање согласност на Одлука за усвојување на 

Програмата за  субвенционирање на трошоците од 
работењето на ЈКП Пазари –Прилеп за 2016 
година, бр. 03-349/1-4 од 10.12.2016 година 

 
член 1 

          Се давање согласност на Одлука за 
усвојување на Програмата за  субвенционирање 
на трошоците од работењето на ЈКП Пазари –
Прилеп за 2016 година, бр. 03-349/1-4 од 
10.12.2016 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’’. 
 
Бр. 25-2888/11          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 год.                          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 СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА 
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 
НА ЈКП „ПАЗАРИ" -  ПРИЛЕП, БР.02-315/1 ОД 

14.11.2015 ГОДИНА 

 
             1. Одлуката за давање согласност на 
Статутарна одлука за измена и дополнување на 
Статутот на ЈКП „Пазари" -  Прилеп, бр.02-315/1 
од 14.11.2015 година,  се објавува  во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2890/11                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 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 1 од Законот за јавни 
претпријатија ("Службен весник на Република 
Македонија"  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 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 28.12.2015 година,  донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
за давање согласност на Статутарна одлука за 

измена и дополнување на Статутот на ЈКП Пазари 
Прилеп (бр.02-101/1-5 од 14.04.2012 год) 

бр.02-315/1 од 14.11.2015 год 
 

член 1 
          Се давање согласност на Статутарна 
одлука за измена и дополнување на Статутот на 
ЈКП Пазари Прилеп (бр.02-101/1-5 од 14.04.2012 
год) бр.02-315/1 од 14.11.2015 год. 

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’’. 
Бр. 25-2888/12          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 год.                          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 УСВОЈУВАЊЕ 
НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ЈП ЗА ПУП 
ПРИЛЕП -ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ВО 2016 

ГОДИНА, 
БР.02-889/4 ОД 17.12.2015 ГОДИНА 

 
  1. Одлуката за усвојување на Програмата за 
работа на ЈП за ПУП Прилеп-планирани 
активности во 2016 година, бр.02-889/4 од 
17.12.2015 година,  се објавува  во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2890/12                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 година                                         на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                        Марјан Ристески 
 
 
 

           Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 5/2002), и 
член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина 
Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на 
Општина Прилеп на седницата, одржана на 
28.12.2015 година,  донесе: 
 

О   Д   Л   У   К   А 
за усвојување на Програмата за работа на ЈП за 

ПУП Прилеп-планирани активности во 2016 
година, бр.02-889/4 од 17.12.2015 година 

 
   член 1 

          Се усвојува  Програмата за работа на ЈП за 
ПУП Прилеп-планирани активности во 2016 
година, бр.02-889/4 од 17.12.2015 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’’. 
 
Бр. 25-2888/13          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 год.                          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 УСВОЈУВАЊЕ 

НА ФИНАНСИСКИОТ 

ПЛАН ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ЗА ПУП - 
ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2016 ДО 

31.12.2016 ГОДИНА, БР.02-889/5 ОД 17.12.2015 
ГОДИНА 

 
             1. Одлуката за усвојување на Финансискиот 
план за работењето на ЈП за ПУП - Прилеп за 
периодот од 01.01.2016 до 31.12.2016 година, 
бр.02-889/5 од 17.12.2015 година,  се објавува  во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2890/13                                               ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 година                                           на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                          Марјан Ристески 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 5/2002), и 
член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина 
Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на 
Општина Прилеп на седницата, одржана на 
28.12.2015 година,  донесе: 

 
 

О   Д   Л   У   К   А 
за усвојување на Финансискиот план за 

работењето на ЈП за ПУП Прилеп за периодот од 
01.01.2016 до 31.12.2016 година, 
 бр.02.889/5 од 17.12.2015 година 

 
член 1 

          Се усвојува Финансискиот план за 
работењето на ЈП за ПУП Прилеп за периодот од 
01.01.2016 до 31.12.2016 година, бр.02.889/5 од 
17.12.2015 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’’. 
 
Бр. 25-2888/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 УСВОЈУВАЊЕ 
НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ СО 

ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА И 
ФИНАНСОВИОТ ПЛАН НА ЈКП,,ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА" -ПРИЛЕП ЗА 2016 ГОД, БР.02-

654/2 ОД 11.12.2015 ГОДИНА 

 
               1. Одлуката  за усвојување на Програмата 
за работа и развој со инвестициони вложувања и 
Финансовиот план на ЈКП,,Водовод и 
канализација’’-Прилеп за 2016 год, бр.02-654/2 од 
11.12.2015 година,  се објавува  во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2890/14                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 година                                       на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                    Марјан Ристески 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 5/2002), и 
член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина 
Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на 
Општина Прилеп на седницата, одржана на 
25.12.2015 година,  донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
за усвојување на Програмата за 

работа и развој со инвестициони 
вложувања и Финансовиот план на 

ЈКП,,Водовод и канализација’’-
Прилеп за 2016 год, бр.02-654/2 од 

11.12.2015 година 
 

   член 1 
         Се усвојува Програмата за работа и развој со 
инвестициони вложувања и Финансовиот план на 
ЈКП,,Водовод и канализација’’-Прилеп за 2016 год, 
бр.02-654/2 од 11.12.2015 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’’. 
 
Бр. 25-2888/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 ПРОГРАМАТА ЗА 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СПОМЕН 
ОБЕЛЕЖЈА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 2014-2019 

ГОДИНА 
  1. Програмата за дополнување на Програмата за 
спомен обележја на Општина Прилеп 2014-2019 
година,  се објавува  во "Службен гласник на 
Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2890/15                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 година                                        на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                      Марјан Ристески 

 
 

Врз основа на чл.17 од Закон за 
меморијалните споменици и спомен 

обележјата  ("Сл. весник на Р Македонија" 

бр.66/2004 и бр.89/2008 ), член 36 став 1 

точка 15 од Законот за локалната 

самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 

5/2002) и член 26 став 1 точка 47 од 

Статутот на Општина Прилеп (’’Службен 

гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 

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

Прилеп на седницата, одржана на  

28.12.2015 година,  донесе: 
 

ПРОГРАМА 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

2014-2019 ГОДИНА 

 

Програмата за  спомен обележја на општина 

прилеп 2014-2019 година (’’Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр.2/2014) се дополнува и тоа: 

III ПОДИГАЊЕ НА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈЕ – 

СКУЛПТУРА НА МИРЧЕ АЦЕВ 

Мирче Ацев (20 октомври 1915 – 4 јануари 1943) 

е македонски национален деец и народен херој 

на Македонија. 

По завршувањето на основното училиште во 

Ореовец, заминал да учи гимназија во Прилеп. 

Мирче бил принуден да го прекине школувањето 

во Прилеп поради тогашната политика на 

https://mk.wikipedia.org/wiki/1915
https://mk.wikipedia.org/wiki/4_%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/1943
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%98_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%98_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF
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режимот на затворање на полните гимназии и 

заминал во Битола. 

Во учебната 1933/1934 година Мирче Ацев се 

запишал во петти клас во Битолската гимназија. 

Матурата ја завршил во летото 1937 година. 

Се запишал на Правниот факултет во Белград. 

Уште во почетокот на студиите се вклучил во 

Организацијата на напредните студенти. Преку 

оваа организација, раководена од КПЈ, 

напредните студенти ги зеле во свои раце 

разните стручни здруженија, одбори и 

студентската менза. Се спријателил со Кузман 

Јосифовски - Питу, а од тие денови датира и 

неговото другарување со Страшо Пинџур. 

Член на Комунистичката партија на Југославија 

станал во 1939 година. Задолжен и за 

организација и раководење на студентската 

колонија во Охрид. Во летото 1939 година во 

градот ја формирал првата партиска организација 

и првиот местен комитет на КПЈ. Раководител на 

колонијата во Охрид бил и во наредната 1940 

година. 

Во почетокот на 1940 година бил испратен на 

илегална работа во Скопје и сè до 6 април1941 

престојувал во градот. Овде ја организирал 

партиската техника на Покраинскиот комитет и 

заедно со Страшо Пинџур го подготвувал 

печатењето на партискиот орган, на весникот 

„Искра". 

Уште во самиот почеток на бугарската окупација 

се вклучил во ослободителното движење. 

Неколку дена по нападот на фашистичка 

Германија, тој и Страшо заминале за Кавадарци, а 

потоа Мирче преминал во Прилеп. По кратко 

време повторно се вратил на работа во 

Покраинскиот комитет во Скопје. Како партиски 

инструктор на Покраинскиот комитет ги обиколил 

партиските организации во повеќе градови на 

Македонија. 

Од крајот на 1941 година до пролетта 1942 Мирче 

престојувал во Битола. Иако во длабока 

илегалност, работел со организациите во Ресен и 

во Охрид. 

Во средби со напредни дејци и во писма, Мирче 

ја критикувал неактивноста на Покраинскиот 

комитет, што имало влијание врз промената на 

неговиот состав во пролетта 1942 година. Во јуни 

истата година тој станал привремен секретар на 

Покраинскиот комитет. 

Заедно со Кузман Јосифовски - Питу се залага за 

примена на курсот за вооружена борба и 

пристапува кон формирањето неколку нови 

партизански одреди во Македонија. 

Мирче заедно со Страшо Пинџур во септември 

1942 година излегол на терен. Намерата им била 

да ги посетат партизанските одреди и партиските 

организации во Велешко и Прилепско. Сосема 

случајно бил уапсен на 19 декември 1942 во 

Велес, заедно со Страшо Пинџур. 

По долго физичко измачување во Обласната 

полициска управа во Скопје и без судски процес, 

по петдневно ѕверско мачење, обајцата биле 

убиени од бугарската полиција на 4 јануари 1943 

година (биле фрлени низ прозорец). 

Во чест на Мирче Ацев, првиот баталјон на 

Народноослободителната војска на Македонија, 

формиран на 18 јули 1943 година, го доби 

неговото име. Беше член на Покраинскиот 

комитет на КПЈ на Македонија од 1941 година и 

член на Главниот штаб на НОВ и ПО на 

Македонија. 
Со својата уметничка и естетска 

вредност, спомен-обележјето (скулптурата) треба 
да се вклопи во амбиентот на плоштадот во 
центарот на градот.  

 Услови – Идејниот проект се однесува на 
скулптура изведена во траен материјал, 
(бронза), која треба да се вклопи во 
естетската целина на архитектонскиот 
простор. 

 Самата скулптура треба да биде висока 
до 2,40 метри, а партерните димензии на 
постаментот треба да се во согласност со 
Деталниот урбанистички план за тој 
локалитет. 

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/1933
https://mk.wikipedia.org/wiki/1934
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9E%D0%A3_%E2%80%9E%D0%88%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B7-%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%E2%80%9C_-_%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/1937
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%88
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%88%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_-_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D1%83
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%88%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_-_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D1%83
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BE_%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%9F%D1%83%D1%80
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%98%D1%83%D0%B7_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/1939
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://mk.wikipedia.org/wiki/1939
https://mk.wikipedia.org/wiki/1940
https://mk.wikipedia.org/wiki/1940
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://mk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BE_%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%9F%D1%83%D1%80
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://mk.wikipedia.org/wiki/1942
https://mk.wikipedia.org/wiki/1942
https://mk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/1942
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/4_%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/1943
https://mk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%98%D1%83%D0%BB%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/1943
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9E%D0%92
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 Како извор на финансирање на ова 
спомен-обележје е буџетот на општина 
Прилеп, донации, како и други извори. 

 Рок на изработка и поставување на ова 
спомен-обележје е 2016 година. 

 Одржување на скулптурата – општина 
Прилеп. 

 Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 
Општина Прилеп,, 

 
Бр. 25-2888/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 РЕШЕНИЕТО ЗА 

ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ДОМОТ ЗА СТАРИ ЛИЦА "КИРО 

КРСТЕСКИ -ПЛАТНИК" –  ПРИЛЕП 

 
1. Решението за именување членови на 

Управниот одбор на Домот за стари лица "Киро 
Крстески -Платник" – Прилеп,  се објавува  во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 2890/16                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 година                                       на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                     Марјан Ристески 
 
 

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за 
социјалната заштита ("Службен весник на РМ" 
79/2009, 36/201,  51/2011, 166/12, 15/13, 79/13, 
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 
33/15, 72/15, 104/15 и 150/15) и  член 26 став 1 
точка 29 од Статутот на Општина Прилеп 
("Службен гласник на општина Прилеп" 6/2003 и 
4/2005), Советот на општина Прилеп на седницата 
одржана на 28.12.2015 година, донесе: 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 
за именување членови на Управниот одбор на 

 Домот за стари лица  "Киро Крстески -Платник"-
Прилеп 

 
1. Со ова Решение се именуваат членови 

на Управниот одбор во Домот за стари лица "Киро 
Крстески -Платник - Прилеп. 

 2. За членови на Управниот одбор во 
Домот за стари лица "Киро Крстески -Платник" - 
Прилеп се именуваат: 

 -  Игор Ламбески, дипломиран 
економист;  

 -  Кирил Кочоски, дипломиран правник; 
 -  Киρе Станкоски, дипломиран 

земјоделсκи инжинеρ, а од редот на вработените 
се именувааат , 

 - Благојче Стојаноски, дипломиран 
економист,  вработен во ЈОУ Дом за стари лица 
,,Киро Крстески-Платник’’-Прилеп; и  

-  Иле Кузевски, дипломиран 
физиотерапевт, вработен во ЈОУ Дом за стари 
лица ,,Киро Крстески-Платник’’-Прилеп 

3. Мандатот на членовите на Управниот 
одбор трае 4 години. 

4. Решението влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 

5. Решението да се достави до 
именуваните,  Домот за стари лица "Киро 
Крстески -Платник - Прилеп, градоначалникот и 
архивата на Општина Прилеп. 

 
Бр. 25-2888/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 ПРИФАЌАЊЕ 

НА ДОНАЦИЈА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
1. Одлуката  за прифаќање на донација на 

Општина Прилеп,  се објавува  во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 2890/17                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 година                                          на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                      Марјан Ристески 

 
 

Врз основа на член 36, став 1 точка 15 од 
Законот за локална самоуправа ("Службен весник 
на РМ" број 5/02), а во врска со член 6 став 2 и 3 
од Законот за финансирање на единиците за 
локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
број 61/04,96/04, 67/07,156/09 и 47/11) 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 28.12.2015 
година,  донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 
за прифаќање на донација на Општина 
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Прилеп 
 

Член 1 
Со оваа одлука, Општина Прилеп ја 

прифаќа донацијата дадена во добра и услуги за 
цели од јавен интерес, односно поддршка и 
развој на образованието и спортот во Општина 
Прилеп, дадена од давателот, Одделот за спорт, 
интеграција и заштита на населението, Општина 
Лозана Швајцарија, Директор-Марк Вуиллеумиер. 

                  Член 2 

Донацијата која се дава на Општина Прилеп се состои во 

следните материјални добра: 
1.Донација  

1.1. Рефлектор –спот = 83 парчина ( 36 од 

3500 вати и 47 од 2000 вати ) 

1.2. Електромагнетен баласт од 3500 вати=36 

парчина 

1.3. Електромагнетен баласт од 2000 вати=47 

парчина 

1.4. Металхалогена светилка – резерви =116 

парчина 

1.5. Запалка за светилка = 68 парчина 

1.6. Кондензатор = 15 парчина 

1.7. Разводни ормари = 5 парчина  

2.Донација  

2.1.Изолација -ПВЦ под = 80 котури 
2.2.Елементи за озвучување  ( звучници и 

појачала ) = 60 парчина  
3. Донација спортска сала балон 

елементи -1 дел 
3.1 ПВЦ плочки - 10 палети =13 000 парчина  

3.2 Пластични церади - 2 палети =2 парчина   
3.3 Рефлектори =6 парчина  
3.4 Постоље за рефлектори со 

трансформатори= 6 парчина 
3.5 Кабина со врати влез/излез =2 парчина  
3.6 Метални цевки= 30 парчина  

4  Донација спортска сала балон 
елементи-2 дел 
       4.1. Метален контињер со мотор и 
акумулаторски батерии =1 парче  

4.2. Резервоар за нафта =3 парчина   
4.3. Електричен разводен ормар =1 парче  
4.4. Филтери за водух =3 парчина 
4.5. Црево за водух =1 парче  
4.6. Електричен кабел  =1 парче  

       4.7. Метални спојки = 1 вреќа 
4.8. Светилки металхалогени за рефлектор 
2000 вати =6 парчина 

             Член 3 
  Донацијата од член 1 на оваа Одлука ќе се 
прими и реализира согласно закон. 

Член 4 

  За донацијата ќе биде склучен 
посебен договор, помеѓу Градоначалникот на 
Општина Прилеп, како примател на донацијата и 
Одделот за спорт, интеграција и заштита на 
населението, Општина Лозана Швајцарија, 
Директор-Марк Вуиллеумиер. 
                               член 5 
 Оваа Одлука влегува во сила, осмиот ден 
од денот на објавувањето во "Службен гласник 
на Општина Прилеп". 
 
Бр. 25-2888/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 
15, УРБАН БЛОК 15.01, ПЛАНСКИ ОПФАТ "3", КО 

ПРИЛЕП – ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 

  1. Одлуката за утврдување Нацрт Детален 
урбанистички план за УЕ 15, УРБАН БЛОК 15.01, 
плански опфат "3", КО Прилеп – Општина Прилеп,  
се објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 

 
Број 08 - 2890/18                                               ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 година                                           на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                        Марјан Ристески 
 

  
            Врз основа на член 24, став 2 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање, 
планирање (Службен весник на РМ 51/05, 
137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 
70/13,163/13 и 42/14), член 22 став 1, точка 1 и 
член 36 од Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на РМ 5/02) и член 14, став 1, 
точка 1 и член 26 од Статутот на општина Прилеп 
(Службен гласник на општина Прилеп 6/03), 
Советот на општина Прилеп на седницата 
одржана на ден 28.12.2015 донесе: 

 
О Д Л У К А 

за утврдување Нацрт Детален урбанистички 
план за УЕ 15, УРБАН БЛОК 15.01, плански                
опфат "3", КО Прилеп - ОПШТИНА ПРИЛЕП 

      
чл.1 

         Се утврдува Нацрт Детален урбанистички 
план за УЕ 15, УРБАН БЛОК 15.01, плански опфат 
"3", КО Прилеп - ОПШТИНА ПРИЛЕП, како што е 
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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 северо-западната страна на планскиот опфат, 
границата започнува од точка ..1.., пресекот на 
осовините на улиците ..Иво Лола - Рибар.. и ..Кире 
Гаврилоски.., и оди према исток по осовината на 
улицата ..Иво Лола - Рибар.. се до точка ..2.., до 
пресекот  со осовината на улицата .. Цане 
Коњарец.. ; 
- од источната страна на планскиот опфат, од точка 
..2.. границата продолжува на југ, по осовината на 
улицата ..Цане Коњарец.. се до точка ..3.., до 
пресекот со осовината на улицата .. Савка Манеска 
.. ; 
- од јужната страна на планскиот опфат, од точка 
..3.. границата продолжува на запад,  се до точка 
..4.., до пресекот со осовината на улицата ..Иво 
Лола - Рибар.. каде свртува према север по 
осовината на улица и каде се затвора границата на 
планскиот опфат. 
Површината на планскиот опфат за УЕ 15, УРБАН 
БЛОК 15.01, плански опфат "3" изнесува 1.0175ха 
сметано по гореспоменатите граници. 

Чл.2 
Планот од член 1 на оваа Одлука ги содржи 
следните прилози: 

 Нацрт Детален урбанистички план за УЕ 15, 
УРБАН БЛОК 15.01, плански опфат "3", КО Прилеп - 
ОПШТИНА ПРИЛЕП изработен од  ДООЕЛ 
,,ГЕНИКО,, ПРИЛЕП, со тех. бр.02/15 од  месец  
Јули2015 год. 

С О Д  Р  Ж  И  Н  А  :                 

1. НАСЛОВНА СТРАНА 

2. СОДРЖИНА 

3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ФИРМАТА 

4. ЛИЦЕНЦА НА ФИРМАТА И ОВЛАСТУВАЊА НА 

ПЛАНЕРИТЕ 

5. ПРИЛОЗИ 

 Планска Програма тех.бр.02-1/15 од 

февруари  2915г. 

 Извод од Генерален урбанистички план 

бр.09-16/2 од 12.01.2015г. 

 Извод од ДУП за УАЕ 15-дел бр.09-17/2 од 

12.01.2015г. 

 Геодетски елаборат за геодетски работи 

за посебни намени за ажурирана геодетска 

подлога за дел од КО Прилеп изработен од ДООЛ 

,,ГПС Премер,, Прилеп и заверен во АКН-

Одделение за катастар на недвижности во Прилеп 

под бр.03-547/3 од 20.10.2014г. 

 Потврда за подземни и надземни инсталации  на 

постојната електрична мрежа со бр. 24-356/2 од 

13.03.2015год. издадено од ЕВН Македонија  АД, 

Скопје  КЕЦ-Прилеп; 

 Известување за постојни и планирани ТК 

инсталации со бр.12-55073/2 од 12.03.2015г. 

издадено  од  - Македонски  телеком АД Скопје; 

 Давање на податоци од Јавно комунално 

претпријатие „Водовод и канализација" - Прилеп, 

за водовите на постојната водоводна и 

канализациона мрежа со бр. 03-130/2 од 

20.03.2015год.; 

 Доставување податоци и информации од 

Министерство за култура - Управа за заштита на 

културното наследство – Скопје со бр.17-896/2 од 

23.03.2015г; 

        ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
        А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
        1. ВОВЕД 
        2. ГЕОГРАФСКИ И ГЕОДЕТСКИ ПОДАТОЦИ ЗА 
        ПРОСТОРОТ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 
        3. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ  
во  ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 
        4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНИТЕЛИ 
         - природни фактори 
         - сеизмика на просторот 
         - климатски  услови 
         - културно наследство    
         5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И 
ЧИНИТЕЛИ 
         - инвентаризација на постоен градежен фонд 
        - инвентаризација на постојна комунална 
инфраструктура 

                      
6. АНАЛИЗА НА СТЕПЕНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА               

ПОСТОЈНИОТ ПЛАН СО МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ 
 - степен на реализација   
 - извод од постоен   ДУП 

    - програмска  задача 
 - концепт  за просторен развој 
Б. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА 
ПОСТОЈНАТА СОСТОЈБА 

       В. ГРАФИЧКИ  ПРИЛОЗИ 
- Микролокација - ситуација-------------м = 1: 10000 
- извод од ГУП на Прилеп----------------м = 1  : 2500 
- извод од ДУП          ------------------------м = 1  : 1000 
- ажурирана геодетска подлога---------м = 1  :   500      
- инвентаризација и снимање на постоен градежен 
фонд, инфраструктура и вкупна физичка 
супраструктура ----------------------------------  м = 1: 500 

-инвентаризација и снимка на бесправно 
изградени градби--------------------------м = 1: 500 
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 ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
                        
 1.  ВОВЕД 
 2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ 
РЕШЕНИЈАЗА ИЗГРАДБА И НАМЕНА НА 
ГРАДЕЖНОТО 
 ЗЕМЈИШТЕ И ОБЈЕКТИТЕ    
 - групи на класи на намени 
 - парцелација и регулација 
 - површини за градба и висински план 
 3.  ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ 
РЕШЕНИЈА ЗА СООБРАЌАЈНА  И  КОМУНАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 
- примарна и секундарна  сообраќајна  мрежа 
- паркирање и гражирање           
- нивелациско решение 
- хидротехничка инфраструктура 
- електроенергетика 
4.  ОСТАНАТО   
- делумно обработени  барања 
- економско образложение 
5.  МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 
- мерки за заштита на животната средина 
- мерки за заштита на природата 
- мерки за заштита на културното наследство 
- мерки за заштита од пожар и други природни и 
технички непогоди 
- мерки за заштита и спасување 
6.  УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ  И  КОРИСТЕЊЕ 
НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ ВО ПЛАНСКИОТ 
ОПФАТ 
- општи   услови 
- посебни   услови 
Б. НУМЕРИЧКИ, БИЛАНСНИ  И СПОРЕДБЕНИ 
ПОКАЗАТЕЛИ  НА  ПЛАНИРАНИОТ РАЗВОЈ 
В. ГРАФИЧКИ  ПРИЛОЗИ 
1.  РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН И ПЛАН НА                           
ПОВРШИНИ ЗА ГРАДЕЊЕ--------------------м =1: 500 
2.  СООБРАЌАЕН ПЛАН И НИВЕЛАЦИСКИ                           
ПЛАН И ПЛАН НА ЗЕЛЕНИЛО--------------- м =1: 500 
3.  ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН--------------- м =1: 500 
- водовод 
- канализација 
- електрика 
- ПТТ    
4.СИНТЕЗЕН ПЛАН НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА- м =1: 
500 
5.СИНТЕЗЕН ПЛАН НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА- м =1: 
1000 
Извештај од извршена стручна ревизија на Нацрт 
Планот изработен од   ,,Урбан Проект,, ДООЕЛ -
Прилеп, со тех.бр. 07-03/15  од Август 2015 год 

 

 Мислење бр.03-313/5 од 12.11.2015 год. 
од Комисијата за давање на мислење на планска 

документација формирана од стран на 
Градоначалникот на општина Прилеп . 
 

 Програма бр. 25-445/7 од 27.02.2015 
година за донесување  на урбанистички планови 
на територијата на Општина Прилеп за 2015 год .                                         

Чл.3 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен гласник на 
општина Прилеп". 

 
Бр. 25-2888/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 
15, 

УРБАН БЛОК 15.01, ПЛАНСКИ ОПФАТ "2", КО 
ПРИЛЕП- ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
  1. Одлуката за утврдување Нацрт 

Детален урбанистички план за УЕ 15, УРБАН 
БЛОК 15.01, плански опфат "2", КО Прилеп - 
ОПШТИНА ПРИЛЕП,  се објавува  во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 2890/19                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 година                                        на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                     Марјан Ристески 

 

 Врз основа на член 24, став 2 од 
Законот за просторно и урбанистичко 
планирање, планирање (Службен весник 
на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 
53/11, 144/12, 70/13,163/13 и 42/14), член 
22 став 1, точка 1 и член 36 од Законот за 
локална самоуправа (Службен весник на 
РМ 5/02) и член 14, став 1, точка 1 и член 
26 од Статутот на општина Прилеп 
(Службен гласник на општина Прилеп 
6/03), Советот на општина Прилеп на 
седницата одржана на ден 28.12.2015 
донесе: 

 
О Д Л У К А 

за утврдување Нацрт Детален 
урбанистички план за УЕ 15, УРБАН БЛОК 
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15.01, плански опфат "2", КО Прилеп - 
ОПШТИНА ПРИЛЕП 

  
чл.1 

          Се утврдува Нацрт Детален 
урбанистички план за УЕ 15, УРБАН БЛОК 
15.01, плански опфат "2", КО Прилеп - 
ОПШТИНА ПРИЛЕП, како што е означено во 
графичките прилози кои се составен дел на 
оваа Одлука, ( во натамошниот текст: 
Планот). 
       Планскиот опфат предмет на разработка 
на деталниот урбанистички план е  
дефиниран со следната граница: 
 

 -  од 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, 
УРБАН БЛОК 15.01, плански опфат "2" 
изнесува 1,22ха сметано по гореспоменатите 
граници. 
 

Чл.2 
Планот од член 1 на оваа Одлука ги содржи 
следните прилози: 

- Нацрт Детален урбанистички план за УЕ 
15, УРБАН БЛОК 15.01, плански опфат "2", КО 
Прилеп - ОПШТИНА ПРИЛЕП изработен од  
ДООЕЛ ,,ПЕРКАН ПРОЕКТ,, ПРИЛЕП, со тех. 
бр.97/14 од месец Февруари 2015 год. 

 

С О Д  Р  Ж  И  Н  А  :                 

1. НАСЛОВНА СТРАНА 

   2. СОДРЖИНА 

   3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ФИРМАТА 

4. ЛИЦЕНЦА НА ФИРМАТА И ОВЛАСТУВАЊА НА 

ПЛАНЕРИТЕ 

5. ПРИЛОЗИ 

 МИСЛЕЊЕ за отпочнување постапка 

за изработка на планска 

документација со бр.03-1432/2 од 

11.07.2014г; 

 Известување за водовите на 

постојната електрична мрежа со бр. 

24-1658/2 од 03.10.2014год. 

издадено од ЕВН Македонија  АД, 

Скопје  КЕЦ-Прилеп; 

 Известување од Јавно комунално 

претпријатие „Водовод и 

канализација" - Прилеп, за водовите 

на постојната водоводна и 

канализациона мрежа со бр. 03-

369/2 од 19.09.2014год.; 

 Известување за постојни и 

планирани тк инсталации со бр.19-

228151/2 од 23.09.2014г. издадено  

од  - Македонски  телеком АД 

Скопје;  

  Известување од Завод за заштита на 

спомениците на културата и музеј – 

Прилеп со бр.08-367/1 од 

19.09.2014г; 

6. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  

А - текстуален дел - 

1. Вовед 

2. Географско и геодетско 

одредување на подрачјето за 

планскиот опфат 

3. Историјат на планирањето за 

подрачјето на планскиот опфат 

4. Податоци за природните 

чинители во рамките на 

планскиот опфат 

5. Податоци за создадените 

вредности и чинители во 

рамките на планскиот опфат 

6. Инвентаризација и снимање на 

изградениот градежен фонд и 

вкупната физичка супраструктура 

7. Инвентаризација и снимање на 

постојни споменички целини 
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8. Инвентаризација и снимање на 

изградената комунална 

инфраструктура 

9. Инвентаризација и снимка на 

бесправно изградени градби 

10. Анализа на степен на 

реализација на постојниот план 

11. Анализа на можностите за 

просторен развој 

12. Извод од план од повисоко ниво 

Б - нумерички дел - 

1. Нумерички показатели на 

постојната состојба 

В - графички дел - 

1. Извод од ГУП на Општина Прилеп --

---------------------------м = 1: 2500 

2. Извод од ДУП на Општина Прилеп -

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

3. Ажурирана геодетска подлога--------------

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

4. Инвентаризација и снимање на 

изградениот градежен фонд, вкупната 

физичка супраструктура и изградената 

комунална инфраструктура---м = 1: 1000 

5. Инвентаризација и снимка на 

бесправно изградени градби-м = 1: 1000 

7.ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
А - текстуален дел – 

1. Вид на планот, назив на подрачјето на 

планскиот опфат и плански период 

2. Текстуални одредби од Изводот од план 

од повисоко ниво кои се однесуваат на 

планскиот опфат и претставуваат услови за 

планирање 

3. Планска програма 

4. Опис и образложение на планскиот 

концеп за просторниот развој во 

рамките на планскиот опфат  

5. Опис и образложение на планските 

решенија за изградба, на наменската 

употреба  

    на градежното земјиште парцелирано 

за изградба, на градежното земјиште за 

    општа употреба, сообраќајната и 

комуналната инфраструктура 

-  Намена на земјиштето и градбите 

-  Регулациони и градежни линии  

-  Површини за градба и висински план 

-  Процент на изграденост 

-  Коефициент на искористеност 

-  Сообраќај и нивелациски план 

-  Водовод и Канализација 

-  Електрика и ПТТ 

-  Заштита на животната средина 

-  Мерки за заштита и спасување 

- Плански решенија за отстранување и 

спречување на архитектонски бариери 

   за инвадилизирани лица 

6.  Економско образложение 

7.  Општи услови за изградба, развој и 

користење на земјиштето и градбите 

8.  Посебни услови за изградба, развој и 

користење на градежното земјиште и 

градбите 

Б - нумерички дел - 
1.  Нумерички показатели на 

планираната состојба 

2.  Билансни показатели  

В- графички дел – 
1. Регулационен план ----м=1: 1000 

2. План на површини за градење ------------

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

3.  Сообраќаен план, нивелациски и план 

на зеленило-----------------м=1: 1000 

4.  Инфраструктурен план------м=1: 1000 

 Водовод  

 Канализација 

 Електрика  

 ПТТ     
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5. Синтезен план -------------------м=1: 1000    

 Извештај од извршена стручна 
ревизија на Нацрт Планот изработен од   
,,ЈП за ПУП,, -Прилеп, со тех.бр. 018/15 од 
Февруари 2015 год 

 Мислење бр.03-2748/3 од 
12.12.2015 год. од Комисијата за давање 
на мислење на планска документација 
формирана од страна на Градоначалникот 
на општина Прилеп . 

 Програма бр. 25-445/7 од 
27.02.2015 година за донесување  на 
урбанистички планови на територијата на 
Општина Прилеп за 2015 год .  
 
 
                Чл.3 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во "Службен 
гласник на општина Прилеп". 

 
Бр. 25-2888/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 УЕ21, УРБАН 
БЛОК 21.01, ПЛАНСКИ ОПФАТ "3", КО 

ПРИЛЕП - ОПШТИНА ПРИЛЕП 

  
  1. Одлуката за утврдување Нацрт Детален 
урбанистички план за УЕ21, УРБАН БЛОК 21.01, 
плански опфат "3", КО Прилеп - ОПШТИНА 
ПРИЛЕП,  се објавува  во "Службен гласник на 
Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 2890/20                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 година                                    на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                  Марјан Ристески 
 
 

 Врз основа на член 24, став 2 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање, 
планирање (Службен весник на РМ 51/05, 137/07, 

91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 70/13,163/13 
и 42/14), член 22 став 1, точка 1 и член 36 од 
Законот за локална самоуправа (Службен весник 
на РМ 5/02) и член 14, став 1, точка 1 и член 26 од 
Статутот на општина Прилеп (Службен гласник на 
општина Прилеп 6/03), Советот на општина 
Прилеп на седницата одржана на ден 28.12.2015 
донесе: 
 

О Д Л У К А 
за утврдување Нацрт Детален 

урбанистички план за УЕ21, УРБАН БЛОК 21.01, 
плански опфат "3", КО Прилеп - ОПШТИНА 

ПРИЛЕП 
             чл.1 
           Се утврдува Нацрт Детален урбанистички 
план за УЕ 21, УРБАН БЛОК 21.01, плански опфат 
"3", КО Прилеп - ОПШТИНА ПРИЛЕП, како што е 
означено во графичките прилози кои се составен 
дел на оваа Одлука, ( во натамошниот текст: 
Планот). 
 Планскиот опфат предмет на разработка на 
деталниот урбанистички план е  дефиниран со 
следната граница: 
    - од северната  страна,  почнувајќќи од 
пресечната точка ..01.. на осовината на улицата 
"Карпалак" како магистрала  - М2 (продолжение на 
булеварот "Маршал Тито"), оди на југоисток по 
осовината на истата улица, се до пресечната точка 
..02..,  
-  од источната страна, од точка ..02.. оди према југ 
по границата на кп 5741 и сите нејзини делови, се 
до пресечната точка  ..03.. каде свртува  кон исток 
до пресечната точка ..04.. каде дел оди по граница 
на катастарската парцела, а на еден дел по 
осовината на крак од ново проектираната 
индустриска улица Ин2, од каде свртува кон југ по 
границата на катастарската парцела до точка ..05.. 
која е најјужна точка на опфатот, 
 - од јужната страна, од точката ..05.. оди према 
запад, односно северозапад  по  границите на кп 
5741,  се до пресечната точка ..6.., каде свртува на 
североисток 
- од западната страна, од точка ..06..,оди према 
североисток по осовината на новопредвидената 
индустриска улица Ин1 се до пресечната точка  
..01.., каде границата на планскиот опфат се 
затвора. 

Површината на планскиот опфат за УЕ 21, 
УРБАН БЛОК 21.01, плански опфат "3" изнесува 
15,7505ха сметано по гореспоменатите граници. 

Чл.2 
Планот од член 1 на оваа Одлука ги содржи 
следните прилози: 

 Нацрт Детален урбанистички план за УЕ 21, УРБАН 
БЛОК 21.01, плански опфат "3", КО Прилеп - 
ОПШТИНА ПРИЛЕП изработен од  ДООЕЛ ,,ГЕНИКО,, 
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Прилеп, со тех. бр.01/15 од месец Декември 2015 
год.                     

 
СОДРЖИНА 
ОПШТ ДЕЛ 

 
      1. НАСЛОВНА СТРАНА         

 2. СОДРЖИНА 

 3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ФИРМАТА 

 4. ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ  

 5. ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПЛАНЕРОТ И  СОРАБОТНИЦИТЕ 

 6. ПИСМА ОД ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

 7. ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА АЖУРИРАНА ПОДЛОГА 

 ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 

 

                       А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ  

                       1. ВОВЕД 

                       2. ГЕОГРАФСКИ И ГЕОДЕТСКИ 

ПОДАТОЦИ ЗА  

                           ПРОСТОРОТ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  

                       3. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА 

ПРОСТОРОТ  во   

                           ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  

                       4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ 

ЧИНИТЕЛИ 

                       - природни фактори 

                       - сеизмика на просторот 

                       - климатски  услови 

                       - културно наследство    

                  5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ 

ВРЕДНОСТИ И ЧИНИТЕЛИ 

                       - инвентаризација на постоен 

градежен фонд 

                       - инвентаризација на постојна 

комунална инфраструктура 

                  6. АНАЛИЗА НА СТЕПЕНОТ НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА  

ПОСТОЈНИОТ ПЛАН СО МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ 

 - степен на реализација   

 - извод од постоен    ГУП   

 - програмска  задача 

 - концепт  за просторен развој 

Б.  НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА 

ПОСТОЈНАТА СОСТОЈБА  

В. ГРАФИЧКИ  ПРИЛОЗИ 

-Микролокација- ситуација-----------м = 1: 10000 

-извод од ГУП  - ПРИЛЕП ----------------м = 1: 5000 

-намена  и сообраќај 

-ажурирана геодетска подлога-------- м = 1: 1000      

-инвентаризација и снимање на постоен 

-градежен фонд, инфраструктура и вкупна  

физичка супраструктура  ----------------м = 1: 1000 

-инвентаризација и снимка на бесправно  

 -изградени градби------------------------ м= 1: 1000 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ  

1.  ВОВЕД 

2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ 

РЕШЕНИЈА ЗА ИЗГРАДБА И НАМЕНА НА 

ГРАДЕЖНОТОЗЕМЈИШТЕ И ОБЈЕКТИТЕ    

 - систем на групи на класи на намени 

 - класи на намени    

 - парцелација и регулација 

 - површини за градба и висински план 

 3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ 

РЕШЕНИЈА ЗА СООБРАЌАЈНА  И  КОМУНАЛНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 - примарна и секундарна  сообраќајна  мрежа  

 - стациониран сообраќај-паркирање и 

гаражирање 

 - нивелациско решение 

 - хидротехничка инфраструктура 

 - електроенергетика 

 4.   ОСТАНАТО   

  - делумно обработени  барања 

  - економско образложение                                                                                                        

5.   МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА  

 - мерки за заштита на животната средина 

 - мерки за заштита на природата  

 - мерки за заштита на културното наследство 

 - мерки за заштита од пожар и други природни и 

технички непогоди 

- мерки за заштита  и спасување    

 6.  УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ  И  КОРИСТЕЊЕ 

НА  ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ ВО ПЛАНСКИОТ 

ОПФАТ 

- општи   услови  

- посебни   услови  

Б. НУМЕРИЧКИ И БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА 

ПЛАНИРАНИОТ  РАЗВОЈ 

 В. ГРАФИЧКИ  ПРИЛОЗИ 

 1.  РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН И ПЛАН НА 

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

2.  СООБРАЌАЕН ПЛАН, НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН И ПЛАН 

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

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

• водовод  

• канализација 

• електрика  
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• птт     

4.  СИНТЕЗЕН ПЛАН НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА----------

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

1. Извештај од извршена стручна ревизија на 

Нацрт Планот  изработен од   ,,Урбан Проект,,ДООЕЛ 

-Прилеп, со тех.бр. 08-03/15 од Септември 2015 год. 

 -Одговор на забелешките од стручната 

ревизија тех.бр.2-01/15 од септември 2015год. 

 Мислење бр.03-312/5 од 12.11.2015 год. од 
Комисијата за давање на мислење на планска 
документација формирана од страна на 
Градоначалникот на општина Прилеп . 

 Програма бр. 25-445/7 од 27.02.2015 година за 
донесување  на урбанистички планови на 
територијата на Општина Прилеп за 2015 година.                           
  

Чл.3 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен гласник на 
општина Прилеп". 
 
Бр. 25-2888/21             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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  4795 КО-ВАРОШ 

 
1. Одлуката за откажување од 

корисничко право над КП 4795 КО-Варош,  се 
објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 

 
Број 08 - 2890/21                                               ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 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 
28.12.2015 година,  донесе: 

 
О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 
над КП 4795 КО-Варош 

 
    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.6047, издаден од страна на Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар 
на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
30680/2015 од 01.09.2015, за КП 4795 за КО- 
Варош, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 4795 КО-Варош. 

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

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 

 
Бр. 25-2888/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 11632КО-ПРИЛЕП 

 
  1. Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 11632КО-Прилеп,  се објавува  во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 2890/22                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 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 
28.12.2015 година,  донесе: 
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О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 11632 КО-Прилеп 
 
 

    Чл.1 
Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.52910, издаден од страна на Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар 
на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
34494/2015 од 27.10.2015, за КП 11632 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 11632КО-Прилеп. 

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

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
Бр. 25-2888/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 11687 КО-ПРИЛЕП 

 
1. Одлуката за откажување од 

корисничко право над КП 11687 КО-Прилеп,  се 
објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 

 
Број 08 - 2890/23                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 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 
28.12.2015 година,  донесе: 

 
О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 
над КП 11687 КО-Прилеп 

 
    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.53009, издаден од страна на Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар 
на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
21767/2015 од 12.05.2015, за КП 11687 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 11687 КО-Прилеп. 
              чл.2 
 На Агенцијата за катастар на 
недвижности-Одделение за катастар на 
недвижности Прилеп, како надлежна институција, 
и се дава овластување да ја спроведе оваа 
Одлука, и истата Одлука претставува основ за 
бришење на корисничко право над земјиштето од 
чл.1 од оваа Одлука. 

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 

 
Бр. 25-2888/24                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 15009/2 КО-ПРИЛЕП 

 
  1. Одлуката за откажување од корисничко право 
над КП 15009/2 КО-Прилеп,  се објавува  во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2890/24                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 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 
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Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на 
Општина Прилеп на седницата, одржана на 
28.12.2015 година,  донесе: 

 
О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 
над КП 15009/2 КО-Прилеп 

 
    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.59207, издаден од страна на Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар 
на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
20742/2015 од 29.04.2015, за КП 15009/2 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 15009/2 КО-Прилеп. 

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

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен 
гласник на Општина Прилеп". 

 
Бр. 25-2888/25                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 16807/2 КО-ПРИЛЕП 

 
 

  1. Одлуката за откажување од 
корисничко право над КП 16807/2 КО-Прилеп,  се 
објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 

 
Број 08 - 2890/25                                               ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 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 
28.12.2015 година,  донесе: 

 
О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 
над КП 16807/2 КО-Прилеп 

 
 

    Чл.1 
Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.30711, издаден од страна на Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар 
на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
36215/2015 од 19.11.2015, за КП 16807/2 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 16807/2 КО-Прилеп. 

 
чл.2 

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

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
Бр. 25-2888/26                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 22297 КО-ПРИЛЕП 

 
1. Одлуката за откажување од 

корисничко право над КП 22297 КО-Прилеп,  се 
објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 

 
Број 08 - 2890/26                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
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28.12.2015 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 
28.12.2015 година,  донесе: 

 
О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 
над КП 22297 КО-Прилеп 

 
    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.56775, издаден од страна на Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар 
на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
34999/2015 од 03.11.2015, за КП 22297 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 22297 КО-Прилеп. 

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

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
Бр. 25-2888/27                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 22642 КО-ПРИЛЕП 

 
  1. Одлуката за откажување од корисничко право 
над КП 22642 КО-Прилеп,  се објавува  во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 2890/27                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 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 
28.12.2015 година,  донесе: 

 
О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 
над КП 22642 КО-Прилеп 

 
    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на градежно 
земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.56060, 
издаден од страна на Агенција за катастар на 
недвижности - Одделение за катастар на 
недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
29650/2015 од 14.08.2015, за КП 22642 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 22642 КО-Прилеп. 

 
чл.2 

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

чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
Бр. 25-2888/28                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 22761 КО-ПРИЛЕП 

 
  1. Одлуката за откажување од 

корисничко право над КП 22761 КО-Прилеп,  се 
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објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 

 
Број 08 - 2890/28                                              ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 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 
28.12.2015 година,  донесе: 

 
 

О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 22761 КО-Прилеп 
 
 

    Чл.1 
Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.42370, издаден од страна на Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар 
на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
33092/2015 од 06.10.2015, за КП 22761 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 22761 КО-Прилеп. 
              чл.2 
 На Агенцијата за катастар на 
недвижности-Одделение за катастар на 
недвижности Прилеп, како надлежна институција, 
и се дава овластување да ја спроведе оваа 
Одлука, и истата Одлука претставува основ за 
бришење на корисничко право над земјиштето од 
чл.1 од оваа Одлука. 

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
Бр. 25-2888/29                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 23020 КО-ПРИЛЕП 

  1. Одлуката за откажување од корисничко 
право над КП 23020 КО-Прилеп,  се објавува  во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 2890/29                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 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 28.12.2015 година,  донесе: 

 
 

О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 23020 КО-Прилеп 
 

    Чл.1 
Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.53030, издаден од страна на Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар 
на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
24895/2015 од 11.06.2015, за КП 23020 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 23020 КО-Прилеп.
                 
чл.2 
 На Агенцијата за катастар на 
недвижности-Одделение за катастар на 
недвижности Прилеп, како надлежна институција, 
и се дава овластување да ја спроведе оваа 
Одлука, и истата Одлука претставува основ за 
бришење на корисничко право над земјиштето од 
чл.1 од оваа Одлука. 

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
Бр. 25-2888/30                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 
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ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД 
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 23021/1 КО-ПРИЛЕП 

 
   1. Одлуката за откажување од корисничко право 

над КП 23021/1 КО-Прилеп,  се објавува  во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
 
Број 08 - 2890/30                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 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 
28.12.2015 година,  донесе: 

 
О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 
над КП 23021/1 КО-Прилеп 

 
    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.32570, издаден од страна на Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар 
на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
24896/2015 од 11.06.2015, за КП 23021/1 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 23021/1 КО-Прилеп. 
              чл.2 
 На Агенцијата за катастар на 
недвижности-Одделение за катастар на 
недвижности Прилеп, како надлежна институција, 
и се дава овластување да ја спроведе оваа 
Одлука, и истата Одлука претставува основ за 
бришење на корисничко право над земјиштето од 
чл.1 од оваа Одлука. 
 

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен 
гласник на Општина Прилеп". 

  
Бр. 25-2888/31                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 12178 КО-ПРИЛЕП 

  
              1. Одлуката за откажување од корисничко 
право над КП 12178 КО-Прилеп,  се објавува  во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2890/31                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 година                                        на Општина Прилеп   
 
 

            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 
28.12.2015 година,  донесе: 
 

О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 12178 КО-Прилеп 
 
 

    Чл.1 
Општина Прилеп како корисник на 

градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.58459, издаден од страна на Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар 
на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
35453/2015 од 09.11.2015, за КП 12178 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 12178 КО-Прилеп. 

 
чл.2 

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

чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
Бр. 25-2888/32                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 
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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 12186 КО-ПРИЛЕП 

 
1. Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 12186 КО-Прилеп,  се објавува  во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 2890/32                                              ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 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 
28.12.2015 година,  донесе: 

 
О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 
над КП 12186 КО-Прилеп 

 
    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.58489, издаден од страна на Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар 
на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
24215/2015 од 04.06.2015, за КП 12186 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 12186 КО-Прилеп. 
              чл.2 
 На Агенцијата за катастар на 
недвижности-Одделение за катастар на 
недвижности Прилеп, како надлежна институција, 
и се дава овластување да ја спроведе оваа 
Одлука, и истата Одлука претставува основ за 
бришење на корисничко право над земјиштето од 
чл.1 од оваа Одлука. 

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
Бр. 25-2888/33                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 13562/1 КО-ПРИЛЕП 

 
  1. Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 13562/1 КО-Прилеп,  се објавува  во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 2890/33                                              ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 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 
28.12.2015 година,  донесе: 
 

О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 13562/1 КО-Прилеп 
 

    Чл.1 
            Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.40643, издаден од страна на Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар 
на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
36065/2015 од 17.11.2015, за КП 13562/1 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 13562/1 КО-Прилеп. 
 

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

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
Бр. 25-2888/34                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 23060 КО-ПРИЛЕП 

  
  1. Одлуката за откажување од 

корисничко право над КП 23060 КО-Прилеп,  се 
објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 

 
Број 08 - 2890/34                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 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 
28.12.2015 година,  донесе: 

 
О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 
над КП 23060 КО-Прилеп 

 
    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.32570, издаден од страна на Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар 
на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
20470/2014 од 23.07.2014, за КП 23060 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 23060 КО-Прилеп. 

 
чл.2 

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

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
 

Бр. 25-2888/35                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 6393 КО - ПРИЛЕП 

  
1. Одлуката за откажување од 

корисничко право над КП 6393 КО - Прилеп,  се 
објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 

 
Број 08 - 2890/35                                              ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 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 
28.12.2015 година,  донесе: 

 
 

О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 6393 КО - Прилеп 
    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.32570, издаден од страна на Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар 
на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
6205/2015 од 23.02.2015, за КП 6393 за КО - 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 6393 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 
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 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен 
гласник на Општина Прилеп". 

 
Бр. 25-2888/36                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 16132 КО- ПРИЛЕП 

 
  1. Одлуката за откажување од 

корисничко право над КП 16132 КО- Прилеп,  се 
објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 

 
Број 08 - 2890/36                                              ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 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 
28.12.2015 година,  донесе: 

 
О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 
над КП 16132 КО- Прилеп 

 
    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.55724, издаден од страна на Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар 
на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
30627/2014 од 11.12.2014, за КП 16132 за КО-
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 16132 КО- Прилеп. 
              чл.2 
 На Агенцијата за катастар на 
недвижности-Одделение за катастар на 
недвижности Прилеп, како надлежна институција, 
и се дава овластување да ја спроведе оваа 
Одлука, и истата Одлука претставува основ за 
бришење на корисничко право над земјиштето од 
чл.1 од оваа Одлука. 

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 

 
Бр. 25-2888/37                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 

ОДКОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 23022/1 КО-ПРИЛЕП 

 
  1. Одлуката за откажување од 

корисничко право над КП 23022/1 КО-Прилеп,  се 
објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 
 
Број 08 - 2890/37                                               ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 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 
28.12.2015 година,  донесе: 

 
О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 
над КП 23022/1 КО-Прилеп 

 
    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.52797, издаден од страна на Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар 
на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
35229/2015 од 05.11.2015, за КП 23022/1 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 23022/1 КО-Прилеп. 

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

 чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
 
Бр. 25-2888/38                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 23469 КО-ПРИЛЕП 

 

             1.Одлуката за откажување од корисничко 
право над КП 23469 КО-Прилеп,  се објавува  во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2890/38                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 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 
28.12.2015 година,  донесе: 
 

О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 23469 КО-Прилеп 
 

    Чл.1 
Општина Прилеп како корисник на градежно 
земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.55183, 
издаден од страна на Агенција за катастар на 
недвижности - Одделение за катастар на 
недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-

1153/2015 од 22.01.2015, за КП 23469 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 23469 КО-Прилеп. 
 
              чл.2 
 На Агенцијата за катастар на 
недвижности-Одделение за катастар на 
недвижности Прилеп, како надлежна институција, 
и се дава овластување да ја спроведе оваа 
Одлука, и истата Одлука претставува основ за 
бришење на корисничко право над земјиштето од 
чл.1 од оваа Одлука. 
 
 
 

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
 
Бр. 25-2888/39                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 23470 КО-ПРИЛЕП 

 
1. Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 23470 КО-Прилеп,  се објавува  во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 2890/39                                               ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 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 
28.12.2015 година,  донесе: 

 
О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 
над КП 23470 КО-Прилеп 

 
    Чл.1 



Службен гласник на Општина Прилеп  број  14   од 28.12.2015 година 

74 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.55175, издаден од страна на Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар 
на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
1152/2015 од 22.01.2015, за КП 23470 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 23470 КО-Прилеп. 

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

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
Бр. 25-2888/40             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 
УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.27 -
КО ЛЕНИШТЕ, НА БАРАЊЕ ОД АЛЕКСОСКИ ДИМИТРИЈА 

 
1. Одлуката за утврдување услови за донесување 
на урбанистичко планска документација со која ќе 
се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.27 -
КО Лениште, на барање од Алексоски Димитрија,  
се објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 
 
Број 08 - 2890/40                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 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 28.12.2015 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.27 -
КО Лениште, на барање 
од Алексоски Димитрија 

 
    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.27 -КО Лениште. 
 

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

 
Бр. 25-2888/41                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО 
КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА 

БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.846 -КО ПРИЛЕП, 
НА БАРАЊЕ ОД БУНТЕВСКИ СЛАВЧО 

 
  

  1. Одлуката за утврдување услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување 
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.846 -КО Прилеп, на барање од 
Бунтевски Славчо,  се објавува  во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 

 
 

Број 08 - 2890/41                                               ГРАДОНАЧАЛНИК 
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28.12.2015 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 28.12.2015 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.846 -

КО Прилеп, на барање од Бунтевски Славчо 
 

    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.846 -КО Прилеп. 

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

   
Бр. 25-2888/42                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 УСЛОВИ 

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

ОБЈЕКТ НА КП БР.460/1 -КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД 
ЈАНАКИЕВСКА ЦВЕТА 

         1. Одлуката за утврдување услови за 
донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.460/1 -КО Варош, на барање од 
Јанакиевска Цвета,  се објавува  во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 2890/42                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 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 
28.12.2015 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.460/1 -КО Варош, на барање од 
Јанакиевска Цвета 

 
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.460/1 -КО Варош. 

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

   
Бр. 25-2888/43                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 
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ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ 
ОБЈЕКТ НА КП БР.2990 - 

КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД КАРЕСКИ БЛАГОЈА 

  
  1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување 
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.2990 -КО Варош, на барање од 
Карески Благоја,  се објавува  во "Службен гласник 
на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 2890/43                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 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 28.12.2015 
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.2990 

-КО Варош, на барање од Карески Благоја 
 

    член 1 
             Се утврдува дека се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска документација 
со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  
и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2990 -КО 
Варош. 

член 2 
  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’. 
   
Бр. 25-2888/44                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 УСЛОВИ ЗА 
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ 
НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ 

ОБЈЕКТ НА КП БР.1123 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 
КАРЕСКИ МАРЈАН 

 
1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска документација 
со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат 
и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1123 -КО 
Прилеп, на барање од Карески Марјан,  се објавува  во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
 
Број 08 - 2890/44                                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 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 28.12.2015 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.1123 -КО 

Прилеп, на барање од Карески Марјан 
 

член 1 
             Се утврдува дека се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска документација 
со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  
и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1123 -КО 
Прилеп. 
 
 

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

   
Бр. 25-2888/45                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 
УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.513 -
КО СМОЛАНИ, НА БАРАЊЕ ОД КРСТЕСКА КАРОЛИНА 

 
  1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување 
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.513 -КО Смолани, на барање од 
Крстеска Каролина,  се објавува  во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 2890/45                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 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 28.12.2015 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.513 -

КО Смолани, на барање од Крстеска Каролина 
 

    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.513 -КО 
Смолани. 

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

   
Бр. 25-2888/46                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 УСЛОВИ ЗА 
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ 
НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ 

ОБЈЕКТ НА КП БР.1637 -КО ЛЕНИШТЕ, НА БАРАЊЕ ОД 
ОГЊАНОСКА ВИОЛЕТА 

 
  1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување 
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.1637 -КО Лениште, на барање од 
Огњаноска Виолета,  се објавува  во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 2890/46                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 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 28.12.2015 година, донесе:  
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О    Д    Л    У    К    А 
за утврдување исполнети услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.1637 -КО 

Лениште, на барање од Огњаноска Виолета 
 

    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.1637 -КО 
Лениште. 

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

 
Бр. 25-2888/47                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 

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

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ 
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.4238 -КО ВАРОШ, НА 

БАРАЊЕ ОД СМИЛЕСКА ВИКТОРИЈА 

 
  1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување 
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.4238 -КО Варош, на барање од 
Смилеска Викторија,  се објавува  во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 2890/47                             ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 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 
28.12.2015 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.4238 

-КО Варош, на барање од Смилеска Викторија 
    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.4238 -КО Варош. 

член 2 
     Одлуката влегува во сила, осмиот ден 
од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 
на Општина Прилеп’’. 
   
Бр. 25-2888/48                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 
УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 
БР.3986/3 -КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД СТОЈАНОВСКИ 

СЛОБОДЕ 

 
                  1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект на КП бр.3986/3 -КО 

Варош, на барање од Стојановски Слободе,  се 
објавува  во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 
 
Број 08 - 2890/48                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 година                                             на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                            Марјан Ристески 
 

 



Службен гласник на Општина Прилеп  број  14   од 28.12.2015 година 

79 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 28.12.2015 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.3986/3 -КО Варош, на барање од Стојановски 
Слободе 

 
    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.3986/3 -КО Варош. 
 

член 2 
  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’. 
   
 
Бр. 25-2888/49                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 

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

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.287 -
КО ПОДМОЛ, НА БАРАЊЕ ОД ТАЛЕВСКИ МЕНДЕ 

 

 

                1. Одлуката за утврдување услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување 
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.287 -КО Подмол, на барање од 
Талевски Менде,  се објавува  во "Службен гласник 
на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2890/49                                                ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 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 
28.12.2015 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.287 -КО 

Подмол, на барање од Талевски Менде 
 

    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.287 -КО Подмол. 
 
           член 2 
  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’. 
 
Бр. 25-2888/50                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 

УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ 
НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И 
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.73 -КО 

МАНАСТИР, НА БАРАЊЕ ОД ТАЛЕСКИ ДРАГАН 
 

  1. Одлуката за утврдување 
неисполнети услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.73 -
КО Манастир, на барање од Талески Драган,  се 
објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 

 
Број 08 - 2890/50                                                ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 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 28.12.2015 година, донесе:  

 
О    Д    Л    У    К    А 

за утврдување неисполнети услови за донесување 
на урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.73 -КО 

Манастир, на барање од Талески Драган 
 

    член 1 
             Се утврдува дека не 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.73 -КО Манастир. 
 

член 2 
  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’. 
 
Бр. 25-2888/51                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 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 
УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 
БР.3411 -КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД ТОШЕСКИ 

БЛАГОЈА 
 

  1. Одлуката за утврдување услови за донесување 
на урбанистичко планска документација со која ќе 
се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.3411 -
КО Ореовец, на барање од Тошески Благоја,  се 
објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 
 
Број 08 - 2890/51                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.12.2015 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 28.12.2015 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.3411 -

КО Ореовец, на барање од Тошески Благоја 
 

    член 1 
             Се утврдува дека се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување 
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на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.3411 -КО Ореовец. 
 

член 2 
  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’. 
   
Бр. 25-2888/52                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.12.2015 година                          на Совет на Општина Прилеп 
     Прилеп           м-р Никола Димески 

 
 
АКТ ОД ГРАДОНАЧАЛНИК 
   Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот 
за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002), член 103 став 6) од Законот за 
социјална заштита („Службен весник на РМ 
бр.79/2009, 36/2011,51/2011,166/2012,15/2013, 
79/2013,164/2013,187/2013,38/2014, 
44/2014,166/2014,180/2014,33/2015, 
72/2015,104/2015 и 150/2015,аво врска со  Јавниот 
конкурс за избор на директор на ЈОУ Дом за стари 
лица „Киро Крстески-Платник“Прилеп, и 
доставените документи бр.03-441/1 од 05.11.2015 
година,  Градоначалникот на општина Прилеп, 
донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за избор на директор на ЈОУ Дом за стари лица 

„Киро Крстески-Платник“-Прилеп 
 
      1.За директор на ЈОУ дом за стари лица „Киро 
Крстески-Платник“   се избира 
Ирена Стерјоска-Локвенец , дипломиран 
економист. 
       2.Мандатот на именуваниот трае 4 (четири 
години) почнувајќи од  05.11.2015 година. 

       3.Ова Решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во„Службен гласник 
на Општина Прилеп“. 
       4.Решението  да се достави до избраниот, ЈОУ 
дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“-
Прилеп и архивата на Општина Прилеп. 
 
 
Број 08-2447/2                              ГРАДОНАЧАЛНИК 
05.11.2015 година          на Општина Прилеп 
     Прилеп                              Марјан Ристески 
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