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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 

ОТПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ЈОУДГ 

,,НАША ИДНИНА’’-ПРИЛЕП, ВО 

ОБЈЕКТОТ ВО ПОРАНЕШЕН 

РАБОТНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ ВО 

ПРИЛЕП 

 

 

 1. Одлуката за отпочнување со работа на 

ЈОУДГ ,,Наша Иднина’’-Прилеп, во објектот 

во поранешен Работнички универзитет во 

Прилеп., се објавува  во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 

 
 

         Број 08 - 1838/1                      ГРАДОНАЧАЛНИК 

       02.09.2016 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), а в.в. член 59 став 1 

од Законот за заштита на децата („Службен 

весник на РМ” број 23/13,12/14,44/14, 144/14, 

10/15, 25/15, 150/15, 192/15 и 27/16), и член 26 

став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп 

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

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

на седницата одржана на 02.09.2016 година, 

донесе: 

 

 

О   Д   Л   У  К  А 

за отпочнување со работа на ЈОУДГ ,,Наша 

Иднина’’-Прилеп, во објектот во поранешен 

Работнички универзитет во Прилеп 

 

 

Член 1 

Со работа ќе отпочне ЈОУДГ,,Наша Иднина’’-

Прилеп, во објектот во поранешен Работнички 

универзитет во Прилеп кој се наоѓа на 

ул.,,Марксова’’ бр.54 кој е со нето корисна 

површина од 169м2 и двор од 120м2. 

 

Член 2 

Во објектот се предвидува да бидат згрижени 

околу 60 деца, организирани во 3 

(три)згрижувачко-воспитни групи на возраст од 

2 до 6 години, односно до вклучување во 

основно образование, согласно Законот за 

заштита на децата. 

  

Член 3 

Соодветен стручен кадар ќе се обезбеди 

согласно со Правилникот за стандардите и 

нормативите за вршење на дејноста за 

установите за деца („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 28/14,40 /14, 136/14 

и 71/15). 
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Член 4 

Средствата за вршење на дејноста во објектот 

во Прилеп, лоциран на ул.,,Марксова’’ бр.54 

општина Прилеп, ќе се обезбедуваат преку 

ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп, Буџетот на 

Општина Прилеп, Буџетот на Република 

Македонија преку блок дотации и од 

надоместокот на корисниците за услугата. 

 

Член 5 

Меѓусебните права и обврски меѓу ЈОУДГ 

„Наша иднина”-Прилеп и градоначалникот на 

општина Прилеп кои се однесуваат на 

отстапување на користење на простор во 

Работнички универзитет во Прилеп кој се наоѓа 

на ул.,,Марксова’’ бр.54, за потребите на 

објектот, ќе бидат уредени со посебен договор 

кој го склучуваат директорот на ЈОУДГ „Наша 

иднина”-Прилеп и градоначалникот на 

Општина Прилеп. 

 

Член 6 

Органот на раководење на ЈОУДГ „Наша 

иднина”-Прилеп се обврзува да ги преземе сите 

потребни активности, согласно законските и 

подзаконските акти, со цел усогласување на 

актите на градинката, поради отпочнување со 

работа на новиот објект.  

      

Член 7 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавување во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
бр. 25-1836/2                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

02.09.2016 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 НА КОРИСТЕЊЕ НА ЈОУДГ 

,,НАША ИДНИНА’’-ПРИЛЕП, НА  

ПРОСТОРИИТЕ ВО ОБЈЕКТОТ ОД 

ПОРАНЕШЕН РАБОТНИЧКИ 

УНИВЕРЗИТЕТ ВО ПРИЛЕП 

 

 

 1. Одлуката за давање на користење на ЈОУДГ 

,,Наша иднина’’-Прилеп, на  просториите во 

објектот од поранешен Работнички 

универзитет во Прилеп, се објавува  во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 

 
         Број 08 - 1838/2                      ГРАДОНАЧАЛНИК 

       02.09.2016 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“ бр.5/2002), a в.в. член 21 од 

Законот за користење и располагање со 

стварите во државна сопственост и со стварите 

во општинска сопственост („Службен весник на 

РМ“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Советот на 

општина Прилеп на седницата одржана на ден 

02.09.2016 година, донесе: 

 

ОДЛУКА 

за давање на користење на ЈОУДГ ,,Наша 

иднина’’-Прилеп, на  просториите во објектот 

од поранешен Работнички универзитет во 

Прилеп  

 

 

Член 1 

Со оваа Одлука на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-

Прилеп и се даваат на користење, просториите 

во објектот од поранешен Работнички 

универзитет во Прилеп, со цел да ЈОУДГ,,Наша 

иднина’’ отпочне со работа во тие простории. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до Министерство за труд 

и социјална политика, ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-

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. 25-1836/3                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

02.09.2016 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: 
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З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНТАР ЗА РАН 

ДЕТСКИ РАЗВОЈ ,,ТРИЗЛА’’ ВО СОСТАВ 

НА ОПШТИНСКАТА ЈАВНА УСТАНОВА 

ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА ГРАДИНКА ,,НАША 

ИДНИНА’’-ПРИЛЕП 

 

 

 1. Одлуката за формирање на Центар за ран 

детски развој ,,Тризла’’ во состав на 

Општинската јавна установа за деца-детска 

градинка ,,Наша иднина’’-Прилеп, се објавува  

во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

 

 
         Број 08 - 1838/3                      ГРАДОНАЧАЛНИК 

       02.09.2016 година                    на Општина Прилеп       
            П р и л е п                               Марјан Ристески 

 

 

 

Врз основа на член 73 став 1 од Законот за 

заштита на децата („Службен весник на РМ” 

број 23/13,12/14,44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 

150/15, 192/15 и 27/16), член 36 став 1 точка 15 

од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на РМ3 број 05/02) и член 26 став 1 

точка 46 од Статутот на Општина Прилеп 

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

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

на седницата одржана на 02.09.2016 година, 

донесе: 

 

О   Д   Л   У  К  А 

за формирање на Центар за ран 

детски развој ,,Тризла’’ во состав на  

Општинката јавна установа за деца-

детска градинка ,,Наша иднина’’-

Прилеп 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се формира на Центар за ран 

детски развој,,Тризла’’ во состав на  

Општинката јавна установа за деца-детска 

градинка ,,Наша иднина’’-Прилеп, кој се наоѓа 

во објектот на Домот на урбаната заедница 

,,Тризла’’, во општина Прилеп. 

 

Член 2 

Во Центар за ран детски развој ,,Тризла’’ се 

предвидува да бидат згрижени околу 60 деца од 

три до шест години, односно до поаѓање на 

училиште, без обезбедена храна за децата за 

време на престојот. 

Според времетраењето во Центарот за ран 

детски развој ќе се остварува скратена програма 

во траење до три часа дневно со флексибилно 

работно време според потребите на родителите 

и заедницата. 

 

 

Член 3 

Центар за ран детски развој ,,Тризла’’ располага 

со една занимална од 60м2, која е опремена со 

потребна опрема и дидактички материјали и 

санитарна просторија која е во близина на 

занималната. 

 

Член 4 

Соодветен стручен кадар ќе се обезбеди 

согласно со Правилникот за стандардите и 

нормативите за вршење на дејноста за 

установите за деца деца („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 28/14,40 /14, 136/14 

и 71/15). 

 

 

Член 5 

Меѓусебните права и обврски меѓу ЈОУДГ 

„Наша иднина”-Прилеп и градоначалникот на 

општина Прилеп кои се однесуваат на 

отстапување на користење на простор во 

објектот на Домот на урбаната заедница 

,,Тризла’’, во општина Прилеп, за потребите на 

Центарот за ран детски развој, ќе бидат уредени 

со посебен договор кој го склучуваат 

директорот на ЈОУДГ „Наша иднина”-Прилеп и 

градоначалникот на Општина Прилеп. 

 

Член6 

  

 Средствата за финансирање на Центар за ран 

детски развој ,,Тризла’’ќе се обезбедат од блок 

дотации на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп. 

 

 

  Член 7 

Органот на раководење на ЈОУДГ „Наша 

иднина”-Прилеп се обврзува да ги преземе сите 

потребни активности, согласно законските и 

подзаконските акти, со цел усогласување на 

актите на градинката, поради отпочнување со 

работа на новиот објект.  

  

        

 Член 8 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавување во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
бр. 25-1836/4                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

02.09.2016 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 НА КОРИСТЕЊЕ НА ЈОУДГ 

,,НАША ИДНИНА’’-ПРИЛЕП,  НА 

ПРОСТОРИИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА ЦЕНТАР 

ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ ,,ТРИЗЛА’’ ВО 

СКЛОП НА ДОМОТ НА УРБАНАТА 

ЗАЕДНИЦА ,,ТРИЗЛА’’, ВО ОПШТИНА 

ПРИЛЕП 

 

 

 1. Одлуката за давање на користење на ЈОУДГ 

,,Наша иднина’’-Прилеп,  на просториите 

наменети за Центар за ран детски развој 

,,Тризла’’ во склоп на Домот на урбаната 

заедница ,,Тризла’’, во општина Прилеп, се 

објавува  во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 

 
       Број 08 - 1838/4                     ГРАДОНАЧАЛНИК 

       02.09.2016 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“ бр.5/2002), a в.в. член 21 од 

Законот за користење и располагање со 

стварите во државна сопственост и со стварите 

во општинска сопственост („Службен весник на 

РМ“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Советот на 

општина Прилеп на седницата одржана на ден 

02.09.2016 година, донесе: 

 

ОДЛУКА 

за давање на користење на ЈОУДГ ,,Наша 

иднина’’-Прилеп,  на просториите наменети за 

Центар за ран детски развој ,,Тризла’’ во склоп 

на Домот на урбаната заедница ,,Тризла’’, во 

општина Прилеп 

 

Член 1 

Со оваа Одлука на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-

Прилеп и се даваат на користење, просториите 

наменети за Центар за ран детски развој 

,,Тризла’’ во склоп на Домот на урбаната 

заедница ,,Тризла’’, во општина Прилеп и тоа: 

- занималната од 60м2 и санитарната 

просторија која е во непосредна близина на 

занималната. 

 

 

член 2 

Одлуката да се достави до Министерство за труд 

и социјална политика, ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-

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. 25-1836/5                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

02.09.2016 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 

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.2323 -КО ДАБНИЦА, НА БАРАЊЕ ОД 

ДИМОСКИ ЗВОНКО 

 

 

 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.2323 -КО Дабница, на барање од Димоски 

Звонко, се објавува  во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 

 
         Број 08 - 1838/5                     ГРАДОНАЧАЛНИК 

       02.09.2016 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 
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("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 02.09.2016 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.2323 -КО Дабница, 

на барање од Димоски Звонко 

 

 

    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.2323 -КО Дабница. 

 

член 2 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на 

Општина Прилеп’’. 

   

 

 
бр. 25-1836/6                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

02.09.2016 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 

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.691 

-КО КАНАТЛАРЦИ, НА БАРАЊЕ ОД 

ИБРАИМОСКИ ИЛАС 

 

 

 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.691 -КО Канатларци, на барање од 

Ибраимоски Илас, се објавува  во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 

 
         Број 08 - 1838/6                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
       02.09.2016 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 02.09.2016 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.691 -КО 

Канатларци, на барање од 

Ибраимоски Илас 

 

 

    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.691 -КО Канатларци. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

   

 
бр. 25-1836/7                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

02.09.2016 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 

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.3315-КО НИКОДИН, НА БАРАЊЕ ОД 

ИЛИОВСКИ БЛАГОЈА 

 

 

 1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.3315-КО Никодин, на барање од Илиовски 

Благоја, се објавува  во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 

 

 
         Број 08 - 1838/7                     ГРАДОНАЧАЛНИК 

       02.09.2016 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 02.09.2016 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.3315-КО Никодин, 

на барање од Илиовски 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.3315-КО Никодин. 

 

член 2 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на 

Општина Прилеп’’. 

   

            
бр. 25-1836/8                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

02.09.2016 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 

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.2146 -КО МАЖУЧИШТЕ, НА БАРАЊЕ 

ОД ЛОЗАНОСКА СТЕВА 

 

 

 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.2146 -КО Мажучиште, на барање од 

Лозаноска Стева, се објавува  во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 

 
          Број 08 - 1838/8                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
       02.09.2016 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 



Службен гласник на Општина Прилеп бр.10 од 02.09.2016 година 

 
7 

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 02.09.2016 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.2146 -КО 

Мажучиште, на барање од 

Лозаноска Стева 

 

 

    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.2146 -КО Мажучиште. 

     

               член 2 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на 

Општина Прилеп’’. 

   

 
бр. 25-1836/9                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
02.09.2016 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 

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.255 -

КО МАЛО КОЊАРИ, НА БАРАЊЕ ОД 

МИТРЕВСКА СЛАВИЦА 

 

 

 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.255 -КО Мало Коњари, на барање од 

Митревска Славица, се објавува  во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 

 

 
         Број 08 - 1838/9                     ГРАДОНАЧАЛНИК 

       02.09.2016 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 02.09.2016 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.255 -КО 

Мало Коњари, на барање од Митревска Славица 

 

 

    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.255 -КО Мало Коњари. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 

Општина Прилеп’’. 

   

 

 
     бр. 25-1836/10                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

02.09.2016 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 

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.2964 -КО ПРИСАД, НА БАРАЊЕ ОД 

МИТРЕСКИ ЖАРКО 

 

 

 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.2964 -КО Присад, на барање од Митрески 

Жарко, се објавува  во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 

 

 
         Број 08 - 1838/10                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
       02.09.2016 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 02.09.2016 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.2964 -КО Присад, на барање од 

Митрески Жарко 

 

 

    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.2964 -КО Присад. 

 

         член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

   

 

 
бр. 25-1836/11                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

02.09.2016 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 

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.326 

-КО БЕЛОВОДИЦА, НА БАРАЊЕ ОД 

НАУМОСКА ЉУБИЦА 

 

 

 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.326 -КО Беловодица, на барање од 

Наумоска Љубица, се објавува  во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 

 
           Број 08 - 1838/11                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
       02.09.2016 година                    на Општина Прилеп      

            П р и л е п                               Марјан Ристески 
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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 02.09.2016 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.326 -КО Беловодица, на барање од Наумоска 

Љубица 

 

    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.326 -КО Беловодица. 

 

член 2 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на 

Општина Прилеп’’. 

   
бр. 25-1836/12                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

02.09.2016 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 

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.452-КО СЕЛЦЕ, НА БАРАЊЕ ОД 

ПАШОСКА МАРИНА 

 

 

 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.452-КО Селце, на барање од Пашоска 

Марина, се објавува  во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 

 
       Број 08 - 1838/12                    ГРАДОНАЧАЛНИК 

       02.09.2016 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 02.09.2016 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.452-КО Селце, на 

барање од Пашоска Марина 

 

    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.452-КО Селце. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

  
бр. 25-1836/13                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

02.09.2016 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 

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.3007/3 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

ПЕТРЕСКА МАРА 

 

 

 1.Одлука за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.3007/3 -КО Прилеп, на барање од Петреска 

Мара, се објавува  во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 

 
       Број 08 - 1838/13                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
       02.09.2016 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 02.09.2016 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.3007/3 -КО Прилеп, на барање од Петреска 

Мара 

    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.3007/3 -КО Прилеп. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

   

  
бр. 25-1836/14                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
02.09.2016 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 

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.620/4 -КО БЕРОВЦИ, НА БАРАЊЕ ОД 

ПИРГАНОСКИ ИЦКО 

 

 

 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.620/4 -КО Беровци, на барање од 

Пирганоски Ицко, се објавува  во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 

 
            Број 08 - 1838/14                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

       02.09.2016 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 
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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 02.09.2016 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.620/4 -КО Беровци, 

на барање од Пирганоски Ицко 

 

 

    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.620/4 -КО Беровци. 

 

член 2 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на 

Општина Прилеп’’. 

   

 

 
  бр. 25-1836/15                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

02.09.2016 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 

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.386/1-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

СПИРКОСКИ ГОРАН 

 

 

 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.386/1-КО Прилеп, на барање од Спиркоски 

Горан, се објавува  во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 

 
        Број 08 - 1838/15                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
       02.09.2016 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 02.09.2016 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.386/1-КО Прилеп, 

на барање од Спиркоски Горан 

 

    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.386/1-КО Прилеп. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

   

 
  бр. 25-1836/16                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

02.09.2016 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 

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.2892/1-КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД 

ТАЛЕСКИ ДАРКО 

 

 

 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.2892/1-КО Ореовец, на барање од Талески 

Дарко, се објавува  во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 

 

 
         Број 08 - 1838/16                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
       02.09.2016 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 02.09.2016 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.2892/1-КО Ореовец, 

на барање од Талески Дарко 

 

 

    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.2892/1-КО Ореовец. 

 

член 2 

 Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на 

Општина Прилеп’’. 

   

 

 
      бр. 25-1836/17                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

02.09.2016 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 

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.1714/2 -КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД 

ТОДЕСКИ ГОРАН 

 

 

 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.1714/2 -КО Варош, на барање од Тодески 

Горан, се објавува  во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 

 

             
         Број 08 - 1838/17                  ГРАДОНАЧАЛНИК 

       02.09.2016 година                    на Општина Прилеп      

            П р и л е п                               Марјан Ристески 
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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 02.09.2016 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.1714/2 -КО Варош, 

на барање од Тодески Горан 

 

    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.1714/2 -КО Варош. 

 

член 2 

 Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на 

Општина Прилеп’’. 

   

 
 бр. 25-1836/18                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

02.09.2016 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 

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.176 

-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ТУТЕСКА 

ДЕЛФИНА 

 

 

 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.176 -КО Прилеп, на барање од Тутеска 

Делфина, се објавува  во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 

 
        Број 08 - 1838/18                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
       02.09.2016 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 02.09.2016 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.176 -КО Прилеп, на 

барање од Тутеска Делфина 

 

 

    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.176 -КО Прилеп. 

 

 

 

член 2 

 Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на 

Општина Прилеп’’. 
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 бр. 25-1836/19                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

02.09.2016 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 

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.3090/2-КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД 

ЧЕШЛАРОСКИ БРАНКО 

 

 

 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.3090/2-КО Ореовец, на барање од 

Чешлароски Бранко, се објавува  во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 

 
         Број 08 - 1838/19                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

       02.09.2016 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 02.09.2016 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.3090/2-КО Ореовец, 

на барање од Чешлароски Бранко 

 

 

    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.3090/2-КО Ореовец. 

 

член 2 

 Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на 

Општина Прилеп’’. 

  

 

 
бр. 25-1836/20                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
02.09.2016 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 

ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО 

ПРАВО НАД КП 16807 КО-ПРИЛЕП 

 

 

 1. Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 16807 КО-Прилеп, се објавува  

во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

 

 
         Број 08 - 1838/20               ГРАДОНАЧАЛНИК 

       02.09.2016 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 
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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 02.09.2016 година,  

донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 16807/10 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-

13701/2016 од 07.04.2016, за КП 16807/10 за 

КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 16807/10 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. 25-1836/21                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
02.09.2016 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 

ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО 

ПРАВО НАД КП5565 КО-ВАРОШ 

 

 

 1. Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП5565 КО-Варош, се објавува  во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 

 

         Број 08 - 1838/21               ГРАДОНАЧАЛНИК 

       02.09.2016 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 02.09.2016 година,  

донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 5565 КО- Варош 

 

    чл.1 

Општина Прилеп како корисник на градежно 

земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.4708, 

издаден од страна на Агенција за катастар на 

недвижности - Одделение за катастар на 

недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-

22527/2016 од 25.08.2016, за КП 5565 за КО-

Варош, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 5565 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. 25-1836/22                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
02.09.2016 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 НА СОГЛАСНОСТ НА 

ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНА И 
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ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА 

РАБОТНИ МЕСТА НА ЈОУДГ ,,НАША 

ИДНИНА’’- ПРИЛЕП 

 

 

 1. Одлуката за давање на согласност на 

Правилникот за измена и дополнување на 

Правилникот за внатрешна организација на 

работни места на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’- 

Прилеп, се објавува  во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 

 
       Број 08 - 1838/22               ГРАДОНАЧАЛНИК 
       02.09.2016 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 Република Македонија” бр. 5/2002), 

17 став 3 од Законот за вработените во јавниот 

сектор (“Службен весник на Република 

Македонија” бр. 27/2014, 119/2014 и 27/2016), 

член 116 став 1 точка 5 од Законот за заштита на 

децата (“Службен весник на РМ” бр.23/2013, 

12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015 и 25/2015) 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 

02.09.2016 година,  донесе: 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за давање на согласност на Правилникот за 

измена и дополнување на Правилникот за 

внатрешна организација на работни места на 

ЈОУДГ ,,Наша иднина’’ Прилеп  

 

 

член 1 

 Се дава согласност на Правилникот за измена и 

дополнување на Правилникот за внатрешна 

организација на работни места на ЈОУДГ ,,Наша 

иднина’’ Прилеп бр.01-83/1 од 29.08.2016 

година. 

 

                    член 2 

Одлуката да се достави до ЈОУДГ 

,,Наша иднина’’ 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. 25-1836/23                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

02.09.2016 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 

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 

2016 ГОДИНА 

 

 

 1. Програмата за изменување и дополнување 

на Програмата за уредување на градежно 

земјиште на подрачјето на општина Прилеп за 

2016 година, се објавува  во "Службен гласник 

на Општина Прилеп". 

 
       Број 08 - 1838/23               ГРАДОНАЧАЛНИК 
       02.09.2016 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 i 193/15), член 36 ст,1 т.3 од  од 

Законот за локална 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 седница одржана на 02.09.2016 год., 

донесе :  

 

ПРОГРАМА 

за изменување и дополнување на Програмата за 

уредување на градежно земјиште на подрачјето 

на општина Прилеп за 2016 година 

 

  

Член 1 

Во програмата за уредување на 

градежно земјиште на подрачјето на Општина 

Прилеп за 2016 год.  во потпрограмата :  

 

-ЈДO-изградба, реконструкција и 

рехабилитација на улици и општински патишта  

-  1.1. Техничка документација, се додава 

: 
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Мост над градска река на улица ,,Трајко 

Николоски,, 

Мост над градска река на улица 

,,Победа,, 

 

-ЈДA-1. Изградба, реконструкција и 

рехабилитација на улици и патишта, се додава : 

Улица ,,Булевар Гоце Делчев,, - крак 

 

JIA - Изведба на системи за одведување 

и пречистување на отпадни води 

Реконструкција и дополнување на 

 канализациона мрежа во УАЕ бр.11                                      

105.000,оо ден 

 

 

                                                    Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во ,,Сл. Гласник на 

општина Прилеп,,.     

  

 
бр. 25-1836/24                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
02.09.2016 год.                     на Совет на Општина Прилеп                                          

Прилеп        м-р Никола Димески 
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