
        

 
 

        СЛУЖБЕН ГЛАСНИК    
 НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Службен гласник на 
Општина Прилеп – 

Излегува по потреба 

30 Јуни 2016 година 
Службен гласник број 7 

Овој примерок чини 50 ден. 
Годишна претплата 2.000 ден. 

Жиро с-ка при 
Комерцијална банка – 

Филијала Прилеп 
300020000208779 

ЕДБ 4021996117695 

Адреса: „Прилепски бранители “ бр.1, тел.416-454, www.prilep.gov.mk, емаил: 
prilep@prilep.gov.mk 

 
 

 

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 ПРОШИРУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА  

НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2016 ГОДИНА 

 
 

  1. Одлуката за проширување на средствата на Буџетот на Општина Прилеп 

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

Број 08 - 1401/1                                                                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.06.2016 година                                                                                             на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                                                          Марјан Ристески 
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Врз основа на член  50 став 1 точка 3 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО ЈП ЗА ПРОСТОРНИ 

И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ-ПРИЛЕП, 

 ЗА 2017 ГОДИНА 

 
  1. Одлуката за давање согласност на 

Годишниот План за вработување во ЈП за 

просторни  

и урбанистички планови-Прилеп, за 2017 година,  
се објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 

 
Број 08 - 1401/2                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.06.2016 година                                               на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                            Марјан Ристески 
 
 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на 

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

Законот за вработени во јавниот сектор ("Службен 

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

точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, 

одржана на ден 30.06.2016 година, донесе: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на годишниот План за 

вработување во ЈП за просторни и урбанистички 

планови-Прилеп, за 2017 година 

 

член 1 

            Се дава согласност на Годишниот План за 

вработување во ЈП за просторни и урбанистички 

планови-Прилеп, за 2017 година, бр.02-545/1 од 

23.05.2016 година. 

 

член 2 

           Одлуката да се достави до Градоначалникот, ЈП 

за ПУП и архивата на Општина Прилеп. 
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член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на 

Општина Прилеп’’. 
 

 

 Бр. 25-1399/3                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 30.06.2016 година                     на Совет на Општина Прилеп 

     Прилеп                        м-р Никола Димески 

 

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

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

СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

НА ЦЕНАТА ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ПАТНИЧКИ 

МОТОРНИ ВОЗИЛА ЗА ВРЕМЕ НА 

ОДРЖУВАЊЕ НА ПИВО ФЕСТ 2016 –ПРИЛЕП, 

НА ЈП ЗА ПУП-ПРИЛЕП,  БР.02-496/8 ОД 

05.05.2016 ГОДИНА 

 
  1. Одлуката за давање согласност на 

Одлука за утврдување на цената за паркирање на 

патнички моторни возила за време на одржување 

на ПИВО ФЕСТ 2016 –ПРИЛЕП, на ЈП за ПУП-

Прилеп, бр.02-496/8 од 05.05.2016 година,  се 
објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 

 
Број 08 - 1401/3                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.06.2016 година                                           на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                        Марјан Ристески 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на Република Македонија” бр. 5/2002), 

член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавни 

претпријатија (“Службен весник на РМ” 

бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 

138/14) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 

Општина Прилеп (“Службен гласник на 

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

Советот на Општина Прилеп на седницата, 

одржана на 30.06.2016 година,  донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Одлуката за утврдување 

на цената за паркирање на патнички моторни 

возила за време на одржување на ПИВО ФЕСТ 

2016 –ПРИЛЕП, на ЈП за ПУП-Прилеп, 

бр.02-496/8 од 05.05.2016 година 

 

член 1 

             Се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на цената за паркирање на 

патнички моторни возила за време на 

одржување на ПИВО ФЕСТ 2016 –ПРИЛЕП, на 

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

година. 

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. 25-1399/4                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 30.06.2016 година                        на Совет на Општина Прилеп 
     П р и л е п                          м-р Никола Димески 

  

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ БЕЗ ЈАВЕН 

ОГЛАС ПРЕКУ ТРАЈНО ПРЕЗЕМАЊЕ 

 

  1. Заклучокот за давање согласност за 

вработување без јавен оглас преку трајно 

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

 
Број 08 - 1401/4                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.06.2016 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) 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) , а во врска со член 44 став 1 

од Законот за вработените во јавниот сектор 

(„Службен весник на РМ“ бр.27/2014, 199/2014 

и 27/2016), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 30.06.2016 година,  

донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за давање согласност за вработување без 

јавен оглас преку трајно преземањe 

 

             1. Советот на Општина Прилеп, како 

орган надлежен за давање на согласност на 

годишниот план за вработување на 

институцијата, дава согласност 

административниот службеник Гоце Бојкоски 

вработен во  ЈП за Просторни и урбанистички 

планови-Прилеп на работно место  
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сметководство и плаќање, со звање советник и 

шифра на работно место КДР 01 02 В01 065, да 

се вработи без јавен оглас  преку трајно 

преземање во Општина Прилеп, на работно 

место локален економски развој, прекугранична 

соработка и евроинтеграции, со звање советник 

и шифра на работно место УПР 01 01 В01 000. 

        2.Заклучокот да се достави до 

градоначалникот и архивата на Општина 

Прилеп. 

         3.Заклучокот ќе се објави во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

Бр. 25-1399/5                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 30.06.2016 година                    на Совет на Општина Прилеп 

     П р и л е п                          м-р Никола Димески 

 

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

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

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ 

УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ 

НА КП БР.620 -KO ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ 

ОД БОГЕСКА МАРИЈА 

 

                1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.620 -KO 

Прилеп, на барање од Богеска Марија,  се 
објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 
 
Број 08 - 1401/5                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.06.2016 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 30.06.2016 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.620 

 -KO Прилеп, на барање од Богеска Марија 

 

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.620 -KO Прилеп. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот 

ден од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

   
Бр. 25-1399/6                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 30.06.2016 година                              на Совет на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                     м-р Никола Димески 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО 

КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ 

НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА 

БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.4069 -KO 

ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ГРУЈОСКА АНЕТА 

 
1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување на 

планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.4069 -KO Прилеп, на барање од Грујоска 

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

 
Број 08 - 1401/6                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.06.2016 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  
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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 30.06.2016 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.4069 

-KO Прилеп, на барање од Грујоска Анета 

 

    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.4069 -KO 

Прилеп. 

          член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

   
Бр. 25-1399/7                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 

30.06.2016 година                        на Совет на Општина Прилеп 

     П р и л е п                              м-р Никола Димески 

  

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

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

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ 

УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ 

НА КП БР.53 И 54/1 -KO ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ 

ОД ИЛИЕСКИ РАДЕ 

 
                1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.53 и 54/1 -KO 

Прилеп, на барање од Илиески Раде,  се објавува  
во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1401/7                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.06.2016 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 

30.06.2016 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.53 и 

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

 

    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.53 и 54/1 -KO Прилеп. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 

Општина Прилеп’’. 

   
Бр. 25-1399/8                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 30.06.2016 година                           на Совет на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                 м-р Никола Димески 

 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 

БР.287 -KO ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

ЈОШЕСКИ ГОЦЕ 

 
1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.287 -KO Прилеп, на барање од 

Јошески Гоце,  се објавува  во "Службен гласник на 
Општина Прилеп". 
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Број 08 - 1401/8                                                ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.06.2016 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 

30.06.2016 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 

-KO Прилеп, на барање  од Јошески Гоце 

 

    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 -KO Прилеп. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

   
Бр. 25-1399/9                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 30.06.2016 година                      на Совет на Општина Прилеп 

     П р и л е п                          м-р Никола Димески 

 

  

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

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

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ  ОБЈЕКТ  

НА КП БР.416 И 417 -KO ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ  

ОД КРСТЕВСКИ СВЕТИСЛАВ 

 

  1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување на 

планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект 

на КП бр.416 и 417 -KO Прилеп, на барање од 

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

 
Број 08 - 1401/9                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.06.2016 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 30.06.2016 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.416 и 417 

-KO Прилеп, на барање  од   

Крстевски Светислав 

 

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.416 и 417 -KO Прилеп. 

 

член 2 

 Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 

Општина Прилеп’’. 

   
Бр. 25-1399/10                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 30.06.2016 година                           на Совет на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                   м-р Никола Димески 

 

 

 

 

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

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОШИРУВАЊЕНА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА 

КП БР.2958 -KO ПРИСАД, НА БАРАЊЕ ОД 

РИСТЕСКИ САШКО 

  1. Одлуката за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.2958 -KO 

Присад, на барање од Ристески Сашко,  се 
објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 
 
Број 08 - 1401/10                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.06.2016 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 

30.06.2016 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.2958 -KO Присад, на барање 

 од Ристески Сашко 

 

    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.2958 -KO Присад.   

          член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

   
Бр. 25-1399/11                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 30.06.2016 година                    на Совет на Општина Прилеп 

     П р и л е п                          м-р Никола Димески 

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

 
 

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

ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ 

НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА 

БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.2958 -KO 

ПРИСАД, НА БАРАЊЕ ОД РИСТЕСКИ ТОМЕ 

 

 
1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.2958 -KO Присад, на барање од 

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

 
Број 08 - 1401/11                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.06.2016 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 

30.06.2016 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.2958 -

KO Присад, на барање од Ристески Томе 

 

 

    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.2958 -KO Присад. 
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член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

   
Бр. 25-1399/12                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 30.06.2016 година                       на Совет на Општина Прилеп 
     П р и л е п                          м-р Никола Димески 

 

  

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ 

УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ 

ОБЈЕКТ НА КП БР.305/1 -KO ПРИЛЕП, НА 

БАРАЊЕ ОД СТЕВАНОСКИ БЛАЖО 

 

 
  1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.305/1 -KO 

Прилеп, на барање од Стеваноски Блажо,  се 
објавува  во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 

 
 

Број 08 - 1401/12                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.06.2016 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 

30.06.2016 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.305/1 -

KO Прилеп, на барање  од Стеваноски Блажо 

 

    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.305/1 -KO Прилеп. 

             член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 

Општина Прилеп’’. 

   
Бр. 25-1399/13                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 30.06.2016 година                        на Совет на Општина Прилеп 
     П р и л е п                          м-р Никола Димески 

 
 

 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТОБЈЕКТ 

НА КП БР.646 -KO ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ 

ОД ТРАЈКОСКА МАРИЈА 

 

  
1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.646 -KO Прилеп, на барање од 

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

 
 

Број 08 - 1401/13                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.06.2016 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 
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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 

30.06.2016 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.646 

-KO Прилеп, на барање од Трајкоска Марија 

 

    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.646 -KO Прилеп. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

   
Бр. 25-1399/14                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

30.06.2016 година                        на Совет на Општина Прилеп 
     П р и л е п                          м-р Никола Димески 

 

 

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

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

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ 

УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ 

ОБЈЕКТ НА КП БР.646 -KO ПРИЛЕП, НА 

БАРАЊЕ ОД  ТРАЈКОСКИ ВЕЛИЗАР 

 

1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.646 -KO Прилеп, на барање од 

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

 
Број 08 - 1401/14                                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.06.2016 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 

30.06.2016 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.646 -KO 

Прилеп, на барање од Трајкоски Велизар 

 

 

    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.646 -KO Прилеп. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 

Општина Прилеп’’. 

   

 
Бр. 25-1399/15                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 30.06.2016 година                        на Совет на Општина Прилеп 

     П р и л е п                          м-р Никола Димески 
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