
 

        

 

 

   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК    

 НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Службен гласник на 

Општина Прилеп – 

Излегува по потреба 

26 Декември 2016 година 

Службен гласник број 16 

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 БУЏЕТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2017 ГОДИНА 

 

 

 

  1. Буџетот на Општина Прилеп за 2017 година,  се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 

 

 

Број 08 - 2707/1                                                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2016 година                                                                                 на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                                                             Марјан Ристески 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prilep.gov.mk/
mailto:prilep@prilep.gov.mk
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Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина 

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

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

Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА 

ПРИЛЕП ЗА 2017 ГОДИНА 

 

 

  1.  Одлуката за извршување на Буџетот на 

Општина Прилеп за 2017 година,  се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

 
   Број08 2707/2                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2016 година                                   на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                            Марјан Ристески 

 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за 

локална самоуправа(“Службен весник на Р.М.” 

бр.5/2002) и член 26, точка 4  од  Статутот на Општина 

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.  

6/2003 и 4/2005 ), Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на   26.12.2016 година,  донесе: 

 

О Д Л У К А 

за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 

2017 година 

 

 

Член 1 

 Буџетот на Општина - Прилеп за 2017 година 

(во понатамошниот текст Буџет), се извршува според 

одредбите на оваа Одлука. 

 

Член 2 

 Корисниците на средствата на Буџетот се 

должни утврдените средства во Буџетот да ги користат 

наменски, рационално и економично. 

 

 

Член 3 

 Износите на приходите наведени во Буџетот  за 

2017 година не се фиксно определени.  

 Промените во Буџетот треба да бидат во 

рамките на вкупниот износ на утврдените приходи.  

 Доколку во текот на годината планираните 

приходи  се остварат во поголем износ  од планираниот, 

истите ќе се прераспределат и ќе се користат во 

согласност со донесените измени и дополнувања на 

Буџетот  за 2017 година донесени од страна на Советот 

на Општина Прилеп.  

 

 

Член 4 

 Расходите утврдени со Буџетот се максимални 

износи над кои не можат да се преземаат обврски.  

 За да се преземат нови обврски мора да се 

предложи нов извор на средства или да се намалат 

другите расходи во сразмерен износ. 

 

Член 5           

 Прераспределбата на планираните расходи во 

текот на фискалната година ја врши Советот на 

Општина Прилеп, во рамките на вкупно утврдениот 

лимит на приходите во буџетот.  

 Утврдените износи  во Буџетот на корисникот 

може да бидат прераспоредени помеѓу расходни 

категории, поткатегории, ставки и потставки, со 

исклучок на расходните ставки и тоа: прераспределбата 

меѓу капитални расходи и капитални трансфери. 

        Со Одлука за пренамена одобрените средства во 

буџетот на ниво на ставка во рамките на програма и 

буџет, не може да бидат намалени повеќе од 20%, 

додека одобрените средства за плати и надоместоци не 

може да се зголемат повеќе од 10%. 

                   

Член 6 

 Исплатата на платите на вработените ќе се 

извршува во рамките на обезбедените средства во 

буџетот, и согласно закон. 

- Вредноста на коефициентот за исплата на плата на 

Градоначалникот се утврдува на ниво од 3,40.  Појдовна 

основа за 1(единица ) коефициент изнесува 26.755,00 

ден. 

- Месечниот надоместок на членовите на Советот на 

Општина Прилеп за присуство на седници на Советот 

на Општина Прилеп се утврдува на износ од 70% од 

просечната месечна нето плата во Републиката 

исплатена во претходната година. 

- На Претседателот на Советот на Општина Прилеп за 

раководење и организирање на работата на Советот се 

зголемува за 30% од утврдениот надоместок што го 

примаат останатите советници. 

- Вредноста на коефициентот за исплата на плати за 

вработените согласно одредбите на Законот за работни 

односи се утврдува во висина од  8.406,оо денари.                           

 

Член 7 

     Во случај на боледување подолго од шест месеци 

и во случај на потешки последици од елементарни 

непогоди во смисла на Законот за заштита од 

елементарни непогоди, и други случаи на 

работникот му се исплатува помош во висина од 

една последно исплатена просечна месечна плата во 

органот каде што е вработен.  

     Надоместокот за отпремнина за пензионирање во 

општината и локалната јавна установа се исплаќа врз 

основа на чл.9 ст.1 алинеа 2 и ст.2 од Законот за 

исплата на платите. 

     За користење на средствата од резервите одлучува 

Советот на Општина Прилеп. 
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                                                        Член 8 

     Средствата за стоки и услуги потребни за вршење на 

редовните функции на корисниците на Буџетот се 

набавуваат со фактури во кои посебно се искажуваат 

расходите по поодделни ставки.  

     Набавката на стоки и вршењето на услуги се врши и 

со сметкопотврди, но само во ограничени поединечни 

износи до 6.000,00 денари каде задолжително мора да 

биде приложена фискална сметка, при што расходите 

треба да бидат искажани по класификација на 

соодветниот расход. 

 

Член 9 

     Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во 

програмите и потпрограмите:  

              -Програма           А0- Совет на Општина 

   Потпрограма- А00- Совет на Општина 

 - Програма           Д0 - Градоначалник 

   Потпрограма  Д00- Градоначалник   

 - Програма           Е0 - Општинска 

администрација 

                 Потпрограма  Е00- Општинска 

администрација 

             -Програма -  Ф1-Урбанистичко планирање и 

уредување на просторот 

                -Потпрограма  Ф10 -Урбанистичко планирање 

               - Програма  Г1-Локален кономски развој 

                 Потпрограма  Г10-Подршка на локалниот 

економски развој 

                -Програма Ј0- Одржување на урбана опрема 

                 Потпрограма Ј00- Одржување на урбана 

опрема  

               - Програма: Ј3  - Јавно осветлување 

                 Потпрограма Ј30 - јавно осветлување  

               -Програма Ј4 - Јавна чистота 

               - Потпрограма Ј40 -Јавна Чистота 

                 Програма Ј5- Јавен локален превоз на патници 

                 Потпрограма Ј50- Јавен локален превоз на 

патници 

              -  Програма- Ј6  - Одржување и заштита на 

локални патишта и                                             улици и 

регулирање на режим на сообраќајот 

                -Потпрограма-Ј60- одржување и заштита на 

локални патишта и улици и регулирање на режим на 

сообрајќај. 

                 Програма Ј7- Одржување и користење на 

паркови и зеленило 

                 Потпрограма Ј70- Одржување и користење на 

паркови и зеленило 

  -  Програма- Ј8  - Други комунални услуги 

                -Потпрограма-Ј80- други комунални услуги       

              -  Програма-ЈА - Изградба на јавно осветлување 

                 -Потпрограма-ЈА0- изградба на јавно 

осветлување 

            - Програма - ЈД  -Изградба и реконструкција на 

локални патишта                                               и улици. 

                 -Потпрограма- ЈД0 –Изградба и 

реконструкција на локални патишта и улици 

                 -Потпрограма- ЈДА-Изградба на улици и 

патишта во Општина Прилеп. 

             - Програма - ЈГ  -Изградба на системи за 

водоснабдување 

                 -Потпрограма- ЈГ0-Изградба на системи за 

водоснабдување 

           -  Програма- ЈИ   - Изградба на системи за 

одведување и пречисту-вање на отпадни води. 

                -Потпрограма-ЈИ0- Изградба на системи за 

одведување и пречистување на отпадни води 

           Потпрограма-ЈИА- Регулација на речно корито на 

Градска река.   

          -Програма ЈЛ- Други комунални услуги 

(Капитални трошоци) 

          Потпрограма ЈЛ0 - Други комунални услуги 

(Капитални трошоци) 

          Потпрограма ЈЛА - Изградба на потпорни ѕидови 

          -Програма ЈН -Урбана опрема (Капитални 

трошоци) 

          -Потпрограма ЈН0- Урбана опрема (Капитални 

трошоци) 

          -  Програма       К1   -Библиотекарство 

          Потпрограма К10 -Библиотекарство 

          -Програма К4- Културни манифестации и 

творештво 

          Потпрограма К40-Културни манифестации и 

творештво 

          -Програма КА - Културни манифестации и 

творештво   (капитални    

   

 трошоци) 

          -Потпрограма КА0 - Културни манифестации и 

творештво (капитални    

   

  трошоци) 

         -  Програма- Л0- Спорт и Рекреација  

         Потпрограма- Л00- Спорт и Рекреација  

         -  Програма- ЛА- Спорт и Рекреација ( Капитални 

расходи)  

        Потпрограма- ЛА- Спорт и Рекреација ( Капитални 

расходи)  

         - Програма    Н1  -Основно образование 

         Потпрограма Н10  -Основно образование  

        -Програма –Н2  -Средно образование 

         Потпрограма - Н20- Средно образование 

        -Програма - НА - Образование (капитални 

трошоци) 

        -Потпрограма – НА0 – Образование (капитални 

трошоци) 

         - Програма- В1- Детски градинки 

         Потпрограма -В10-Детски градинки 

         -Програма- В2- Домови за стари лица 

        Потпрограма-В20-Домови за стари лица  

          - Програма       Њ0-Противпожарна заштита 

         Потпрограма Њ00 -Противпожарна заштита. 

 

Член 10 

Буџетот на Општина Прилеп  се извршува од 01.01.2017 

до 31.12.2017 година.  

 

Член 11 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето 

во “Службен гласник на Општина Прилеп”, а ќе се 

применува од 01 Јануари 2017 година. 
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          Број  25-2705/3                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
    26.12.2016  година                    на Советот 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 

СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ 

КОМУНАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА 2017 

ГОДИНА 

 

 

  1.  Програмата за субвенционирање на 

јавните комунални претпријатија за 2017 година,  се 

објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број08 2707/3                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2016 година                                   на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                            Марјан Ристески 

 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А 

ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ 

КОМУНАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОСНОВАНИ ОД 

ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2017 ГОДИНА 

 

 

     Во Предлог-буџетот на ЕЛС Општина Прилеп за 

2017 година предвидени се средства во вкупен износ од 

52.000.000,00 денари за субвенционирање на Годишните 

оперативни планови на следните Јавни комунални 

претпријатија; 

- ЈКП „„Комуналец„„ 

- ЈКП  „„Пазари„„   и 

- ЈП за ПУП. 

   Во Предлог-Програмата за субвенционирање на 

Јавните Комунални Претпријатија основани од 

Општината подетално се дефинираат 

висината,условите,начинот на влечење на одобрените 

средства и потребната документација за меѓусебна 

кореспонденција.  

 

 

I.  Субвенционирање на Годишниот Оперативен 

План на ЈКП Комуналец 

 

   За субвенционирање на Годишниот оперативен план 

за 2017 година на ЈКП Комуналец се планираат 

40.000.000,00 денари, кои средства се алоцирани во 

Програмата Ј70- Одржување и користење на паркови и 

зеленило. 

Предмет на субвенционирање ќе бидат следните 

активности: 

      - Метење на ЈПП                 

      - Миење     ЈПП                    

      -Набавка на контењери од 1,1м3  

      -Набавка на контењери од 5м3  

      - Набавка на корпи за отпадоци(висечки и стоечки) 

200 парч од 3литри. 

      - Набавка на корпи за отпадоци 200 парчињаод 

120литри. 

      - Набавка на садови за пластика 70 парчиња  

      - Набавка на садови за хартија 70 парчиња.  

   Шинтерска служба  

-Прифајќање и третирање на 1200 кучиња 

   Диви депонии(градежен шут)          

- Чистење на диви депонии од градежен шут и 

негово транспортирање до депонија во 

Алинци. 

   Одржување на парковски површини. 

 

   Исплатите на средствата за субвенционирање на ЈКП 

Комуналец ќе се врши по доставена соодветна 

документација и проверка,контрола и одобрување од 

соодветните раководни лица од Секторот за урбанизам 

и заштита на човекова средина и Секторот Инспекторат. 

 

- Имајќи го во предвид фактот што цената на 

комуналните услуги има своја социјална 

димензија, а со цел одржување на јавната 

чистота, парковските и зелени површини, 

неопходна е субвенционирање на Годишната 

Програма за работа на ЈКП Комуналец за 2017 

година,со што му се овозможи нормално и 

непречено функционирање.                                                                                                                   

    Планираните средства за субвенционирање се фиксни 

а евентуалните измени би се усогласиле со Изнени и 

дополнувања на Буџетот на Општината кои би следеле 

во текот на 2017 година, со што и Годишната програма 

за работа за 2017 година на ЈКП Комуналец би била 

дополнително изменета и усогласена. 

 

 

II. Субвенционирање на Годишниот Оперативен 

План на ЈКП Пазари 

 

 

     За субвенционирање на Годишниот оперативен план 

за 2017 година на ЈКП„„Пазари„„   се планираат 

4.000.000,00 денари, кои средства се алоцирани во 

Програма А0- Совет на Општина. 

     Од причини што во ЈКП Пазари во изминатите 

години правени се континуирано напори за 

искористување на внатрешните резерви и надминување 

на тековните финансиски проблеми, лимитираноста на 

тие резерви го детерминираат менаџерскиот тим во 

барање на долгорочни излезни решенија.Едно од тие 

решенија е вложување во реконструкција на постојниот 

деловен простор со кој располага заради постигнување 

на поквалитетни услуги на закупувачите и 

постигнување на повисоки приходи по основ на 

закупнини. 
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   Во насока на следење на развојните политики на ЈКП 

Пазари предлагаме со средства во износ од 4.000.000,00  

денари, алоцирани во Програмата А0- Совет да ја 

субвенционираме Годишната програма за работа за 2017 

година. 

    Планираните средства за субвенционирање се 

фиксни, а евентуалните измени би се усогласиле со 

Изнени и дополнувања на Буџетот на Општината кои би 

следеле во текот на 2017 година, со што и Годишната 

програма за работа за 2017 година на ЈКП Пазари би 

била дополнително изменета и усогласена. 

   

 

III. Субвенционирање на Годишниот Оперативен 

План на ЈП ПУП 

 
   За субвенционирање на Годишниот оперативен план 

за 2017 година на ЈП за ПУП   се планираат 8.000.000,00 

денари, кои средства се алоцирани во:  

- Програма А0- Совет на Општина во износ од 

4.000.000,00 денари   и 

-Програма Ј5- Јавен локален превоз на патници во износ 

од 4.000.000,00 денари. 

   Со планираните средства во износ од 4.000.000,00 

денари алоцирани во Програма А0- Совет на Општина 

ќе  се субвенционираат следните активности на 

Претпријатието: 

- Изготвување на проектна документација за 

потребите на ЕЛС Прилеп во согласност со 

Годишната Комунална Програма за 2017 година 

изготвена од Секторот за урбанизам и заштита на 

човекова средина. 

- Вршење на стручен надзор врз 

изградбата,реконструкција и одржување на 

инфраструктура и објекти во сопственост на ЕЛС 

Општина Прилеп. 

 

 

   Исплатите на средствата за субвенционирање на ЈП за 

ПУП ќе се врши по доставена соодветна документација 

и проверка,контрола и одобрување од соодветните 

раководни лица од Секторот за урбанизам и заштита на 

човекова средина. 

    Со планираните средства во износ од 4.000.000,00 

денари алоцирани во Програма Програма Ј5- Јавен 

локален превоз на патници ќе  се субвенционираат 

следните активности: 

 

- Субвенционирање на дел од трошоците за 

гориво и мазиво за возилата на јавен градски 

превоз од причини што услугата има и 

социјална компонента со цел цената на 

возниот билет да биде на пониско ниво, а со 

тоа да се придонесе за заштита на 

најранливите категории корисници на 

услугата, а на ЈП за ПУП му се овозможи 

нормално и непречено функционирање.  
  Планираните средства за субвенционирање се фиксни, 

а евентуалните измени би се усогласиле со Изнени и 

дополнувања на Буџетот на Општината кои би следеле 

во текот на 2017 година, со што и Годишната програма  

 

 

 

за работа за 2017 година на ЈП за ПУП би била 

дополнително изменета и усогласена. 

                                                                                               
               Број  25-2705/4                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

              26.12.2016  година               на Советот на Општина Прилеп 

                      Прилеп                                   м-р Никола Димески 
 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина 

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

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

Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА 

ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 

2017 ГОДИНА 

 

 

1.  Одлуката за утврдување на вредност на бодот за 

платите на државните службеници за 2017 година,  се 

објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број08 2707/4                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2016 година                                   на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                            Марјан Ристески 

 

 
 

Врз основа на член 88 став (2) од Законот за 

административни службеници („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15 и 

154/15), Советот на општина Прилеп, на седницата 

одржана на 26.12.2016 година, донесе 
 
 

ОДЛУКА 
за утврдување на вредност на бодот за платите 

на државните службеници за 2017 година 
 

 

Член 1 
Вредноста на бодот за платите на државните 

службеници за 2017 година изнесува 76,8 денари. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен гласник на општина Прилеп“, а ќе се 
применува со исплата на платата за јануари 2017 

година. 

 
               Број  25-2705/5                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
              26.12.2016  година               на Советот на Општина Прилеп 

                      Прилеп                                   м-р Никола Димески 
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Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина 

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

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

Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА ЗА 

2017 ГОДИНА НА ЈКП ПАЗАРИ-ПРИЛЕП, БР.02-

302/1-4 ОД 15.12.2016 ГОДИНА 

 

 

  1.  Одлуката за усвојување на Програмата за 

работа за 2017 година на ЈКП Пазари-Прилеп, бр.02-

302/1-4 од 15.12.2016 година,  се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број08 2707/5                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2016 година                                   на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                            Марјан Ристески 

 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот 

за локалната самоуправа (“Службен весник на 

Република Македонија” бр. 5/2002), и член 26 став 1 

точка 30 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

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

одржана на 26.12.2016 година,  донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за усвојување на Програмата за работа за 2017 година на 

 ЈКП Пазари-Прилеп, бр.02-302/1-4 од 15.12.2016 година 

 

 

   член 1 

          Се усвојува Програмата за работа за 2017 

година на ЈКП Пазари-Прилеп, бр.02-302/1-4 од 

15.12.2016 година. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈКП Пазари-Прилеп, 

Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

 

 
               Број  25-2705/6                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

              26.12.2016  година               на Советот на Општина Прилеп 

                      Прилеп                                   м-р Никола Димески 
 

 
 

 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина 

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

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

Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН И 

ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2017 ГОДИНА, 

НА  ЈКП ,,ПАЗАРИ’’-ПРИЛЕП, БР.02-302/1-3 ОД 

15.12.2016 ГОДИНА 

 

 

  1.  Одлуката за усвојување на Финансиски 

план и планирани инвестиции за 2017 година, на  ЈКП 

,,Пазари‟‟-Прилеп, бр.02-302/1-3 од 15.12.2016 година,  

се објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број08 2707/6                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2016 година                                   на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                            Марјан Ристески 

 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот 

за локалната самоуправа ("Службен весник на Република 

Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од 

Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" 

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

83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 

61/15 И 39/16) и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на 

Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 

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

Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.12.2016,  

донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за усвојување на Финансиски план 

и планирани инвестиции за 2017 

година, на  ЈКП ,,Пазари‟‟-Прилеп 

 

член 1 

          Се усвојува Финансиски план и планирани 

инвестиции за 2017 година, на  ЈКП ,,Пазари‟‟-Прилеп. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈКП ,,Пазари‟‟-

Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина 

Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

 
                Број  25-2705/7                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

              26.12.2016  година               на Советот на Општина Прилеп 

                      Прилеп                                   м-р Никола Димески 
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Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина 

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

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

Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ 

НА ПРОГРАМАТА ЗА  СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА 

ТРОШОЦИТЕ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈКП 

ПАЗАРИ –ПРИЛЕП ЗА 2017 ГОДИНА, БР. 02-302/1-

5 ОД 15.12.2016 ГОДИНА 

 

 

  1.  Одлуката за давање согласност на Одлука 

за усвојување на Програмата за  субвенционирање на 

трошоците од работењето на ЈКП Пазари –Прилеп за 

2017 година, бр. 02-302/1-5 од 15.12.2016 година,  се 

објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број08 2707/7                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2016 година                                   на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                            Марјан Ристески 

 

 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

Република Македонија” бр. 5/2002), и член 26 став 1 

точка 33 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

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

одржана на 26.12.2016 година,  донесе: 

 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

 за давање согласност на Одлука за усвојување на 

Програмата за  субвенционирање на трошоцитe од 

работењето на ЈКП Пазари –Прилеп за 2017 година, бр. 

02-302/1-5 од 15.12.2016 година 

 

 

 член 1 

          Се давање согласност на Одлуката за усвојување 

на Програмата за  субвенционирање на трошоцитe од 

работењето на ЈКП Пазари –Прилеп за 2017 година, бр. 

02-302/1-5 од 15.12.2016 година. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈКП Пазари-Прилеп, 

Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

 
              Број  25-2705/8                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

              26.12.2016  година               на Советот 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 ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 

СТВАР, ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ НА ЈКП 

,,ПАЗАРИ’’- ПРИЛЕП 

 

 

  1.  Одлуката за давање на трајно користење 

на недвижна ствар, деловни простории на ЈКП 

,,Пазари‟‟- Прилеп,  се објавува  во “Службен гласник 

на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број08 2707/8                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2016 година                                   на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                            Марјан Ристески 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 62 

од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ” бр.5/2002), како и врз основа на член 26 став 1 

точка 33 и член 60 од Статутот на Oпштина Прилеп („ 

Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 

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

седницата одржана на ден 26.12.2016 година, донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

 за давање на трајно користење на недвижна ствар,  

деловни простории на ЈКП ,,Пазари‟‟- Прилеп 

 

 

Член 1 

 Со оваа одлука на ЈКП ,,Пазари‟‟- Прилеп му се 

даваат на трајно користење  недвижна ствар, деловните 

простории на КП бр.14719/1 КО Прилеп, на улица Борка 

Талески евидентирани во ИЛ бр. 62152, згр.бр.2, намена 

на зграда Б1-1, вл.1 приземје бр.1 со површина од 42м2, 

вл.2 приземје бр.1 со површина од 9м2, вл.3 приземје 1 

со површина од 6м2, вл.4, приземје бр.1 со површина од 

6м2. 

 

Член 2 

 Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се 

дава на трајно користење на ЈКП ,,Пазари‟‟- Прилеп, без 

надомест. 

Член 3 

 Градоначалникот на општина Прилеп склучува 

договор со директорот на ,,ЈП за ПУП‟‟- Прилеп,со кој 

се уредуваат правата и обврските за недвижната ствар 

од член 1 на оваа одлука која се дава на  трајно  

користење. 



Службен гласник на Општина Прилеп бр.16 од 26.12.2016 година 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  36 

 

 

Член 4 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот  на објавувањето во „Службен гласник на 

општина Прилеп”. 

 

 
               Број  25-2705/9                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

              26.12.2016  година               на Советот на Општина Прилеп 

                      Прилеп                                   м-р Никола Димески 
 

 
Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина 

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

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

Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА И 

РАЗВОЈ СО ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊЕ  ЗА 

2017 ГОДИНА НА ЈКП ,,ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА’’-ПРИЛЕП, БР.02-426/2 ОД 

16.12.2016 ГОДИНА 

 

 

  1.  Одлуката за усвојување на Програмата за 

работа и развој со инвестициони вложување  за 2017 

година на ЈКП ,,Водовод и канализација‟‟-Прилеп, 

бр.02-426/2 од 16.12.2016 година,  се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број08 2707/9                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2016 година                                   на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                            Марјан Ристески 

 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот 

за локалната самоуправа (“Службен весник на 

Република Македонија” бр. 5/2002), и член 26 став 1 

точка 30 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

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

одржана на 26.12.2016 година,  донесе: 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за усвојување на Програмата за работа и развој со 

инвестициони вложување  за 2017 година на ЈКП 

,,Водовод и канализација‟‟-Прилеп, бр.02-426/2 од 

16.12.2016 година 

 

 

 член 1 

          Се усвојува Програмата за работа за 2017 

година на ЈКП ,,Водовод и канализација‟‟-Прилеп, бр.02-

426/2 од 16.12.2016 година. 

 

 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈКП ,,Водовод и 

канализација‟‟-Прилеп, Градоначалникот и архивата на 

Општина Прилеп. 

 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

 
 
               Број  25-2705/10                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

              26.12.2016  година               на Советот на Општина Прилеп 

                      Прилеп                                   м-р Никола Димески 
 

 
 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина 

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

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

Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА 

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 

ЈКП ,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА’’- ПРИЛЕП, 

БР.02-400/3 ОД 24.11.2016 ГОД 

 

 

  1.  Одлуката за давање согласност на 

Статутарна одлука за измена и дополнување на 

Статутот на ЈКП ,,Водовод и канализација‟‟- Прилеп, 

бр.02-400/3 од 24.11.2016 год,  се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број08 2707/10                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2016 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 

1 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на 

Република Македонија"  бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 

49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 

41/2014, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16) и член 26 став 1 

точка 33 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

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

одржана на 26.12.2016 година,  донесе: 
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О   Д   Л   У   К   А 

 за давање согласност на Статутарна одлука за измена и 

дополнување на Статутот на ЈКП ,,Водовод и 

канализација‟‟- Прилеп, бр.02-400/3 од 24.11.2016 год  

 

 

член 1 

          Се давање согласност на Статутарната одлука за 

измена и дополнување на Статутот на ЈКП ,,Водовод и 

канализација‟‟- Прилеп, бр.02-400/3 од 24.11.2016 год. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈКП ,,Водовод и 

канализација‟‟-Прилеп, Градоначалникот и архивата на 

Општина Прилеп. 

 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

 
 
               Број  25-2705/11                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

              26.12.2016  година               на Советот на Општина Прилеп 

                      Прилеп                                   м-р Никола Димески 
 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина 

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

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

Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА 

ЈП ЗА ПУП ПРИЛЕП, ПЛАНИРАНИ 

АКТИВНОСТИ ВО 2017 ГОДИНА, БР.02-1283/4 ОД 

15.12.2016 ГОД 

 

 

  1.  Одлуката за усвојување на Програмата за 

работа на ЈП за ПУП Прилеп, планирани активности во 

2017 година, бр.02-1283/4 од 15.12.2016 год,  се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 

 
 

   Број08 2707/11                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2016 година                                   на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                            Марјан Ристески 

 

 
 

 

 

 

 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот 

за локалната самоуправа (“Службен весник на 

Република Македонија” бр. 5/2002), и член 26 став 1 

точка 30 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

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

одржана на 26.12.2016 година,  донесе: 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за усвојување на Програмата за работа на ЈП за ПУП 

Прилеп, планирани активности во 2017 година, бр.02-

1283/4 од 15.12.2016 год 

 

 

   член 1 

          Се усвојува Програмата за работа на ЈП за ПУП 

Прилеп, планирани активности во 2017 година, бр.02-

1283/4 од 15.12.2016 год. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП Прилеп, 

Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

 

 
               Број  25-2705/12                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
              26.12.2016  година               на Советот на Општина Прилеп 

                      Прилеп                                   м-р Никола Димески 

 

 
 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина 

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

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

Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА 

РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ЗА ПУП ПРИЛЕП ЗА 

ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2017 ДО 31.12.2017 ГОДИНА, 

БР.02-1283/6 ОД 15.12.2016 ГОД 

 

  1.  Одлуката за усвојување на Финансискиот 

план за работењето на ЈП за ПУП Прилеп за периодот 

од 01.01.2017 до 31.12.2017 година, бр.02-1283/6 од 

15.12.2016 год,  се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
   Број08 2707/12                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2016 година                                   на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                            Марјан Ристески 
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      Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот 

за локалната самоуправа ("Службен весник на Република 

Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од 

Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" 

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

83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 

61/15 И 39/16) и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на 

Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 

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

Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.12.2016,  

донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за усвојување на Финансискиот план за работењето на ЈП 

за ПУП Прилеп за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 

година, бр.02-1283/6 од 15.12.2016 год 

 

 

член 1 

          Се усвојува Финансискиот план за работењето 

на ЈП за ПУП Прилеп за периодот од 01.01.2017 до 
31.12.2017 година, бр.02-1283/6 од 15.12.2016 год. 
 

                              член 2 

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП Прилеп, 

Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

 

 
               Број  25-2705/13                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

              26.12.2016  година               на Советот 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 ОДЛУКАТА (БР.02-545/1 ОД 

23.05.2016 ГОД) ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2017 ГОДИНА НА ЈП ЗА ПУП 

ПРИЛЕП, БР. 1279/1 ОД 14.12.2016 ГОД 

 

 

  1.  Одлуката за давање согласност на 

Одлуката (бр.02-545/1 од 23.05.2016 год) за изменување 

и дополнување на Годишниот план за вработување во 

2017 година на ЈП за ПУП Прилеп, бр. 1279/1 од 

14.12.2016 год,  се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
 

   Број08 2707/13                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2016 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 26.12.2016 година, донесе: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Одлуката (бр.02-545/1 од 

23.05.2016 год) за изменување и дополнување на 

Годишниот план за вработување во 2017 година на ЈП за 

ПУП Прилеп, бр. 1279/1 од 14.12.2016 год 

 

 

член 1 

               Се дава согласност на Одлуката (бр.02-545/1 од 

23.05.2016 год) за изменување и дополнување на 

Годишниот план за вработување во 2017 година на ЈП за 

ПУП Прилеп, бр. 1279/1 од 14.12.2016 год. 

 

     член 2 

Одлуката да се достави до Градоначалникот, ЈП 

за ПУП Прилеп и архивата на Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

 
 
               Број  25-2705/14                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

              26.12.2016  година               на Советот 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 ЦЕНОВНИКОТ ЗА ИЗМЕНА И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИКОТ НА УСЛУГИ 

ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКА И ДРУГА 

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ 

НА ЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП, НА ЈП ЗА ПУП 

ПРИЛЕП БР.02-1283/10 ОД 15.12.2016 ГОД 
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  1.  Одлуката за давање согласност на 

Ценовникот за измена и дополнување на Ценовникот на 

услуги за изработка на урбанистичка и друга техничка 

документација за потребите на ЛС општина Прилеп, на 

ЈП за ПУП Прилеп бр.02-1283/10 од 15.12.2016 год,  се 

објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број08 2707/14                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2016 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 26.12.2016 година,  донесе: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Ценовникот за измена и 

дополнување на Ценовникот на услуги за изработка на 

урбанистичка и друга техничка документација за 

потребите на ЛС општина Прилеп, на ЈП за ПУП Прилеп 

бр.02-1283/10 од 15.12.2016 год 

 

 

член 1 

             Се дава согласност на Ценовникот за измена и 

дополнување на Ценовникот на услуги за изработка на 

урбанистичка и друга техничка документација за 

потребите на ЛС општина Прилеп, на ЈП за ПУП Прилеп 

бр.02-1283/10 од 15.12.2016 год. 

 

                               член 2 

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП-Прилеп, 

Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

 

 
               Број  25-2705/15                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
              26.12.2016  година               на Советот 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 ЦЕНОВНИКОТ ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА 

ПАРКИРАЊЕ НА ПАТНИЧКИ МОТОРНИ 

ВОЗИЛА НА ЈАВНИТЕ ПАРКИРАЛИШТА НА 

ТЕРИТОРИЈАТА НА ПРИЛЕП, НА ЈП ЗА ПУП 

ПРИЛЕП, БР.02-1283/12 ОД 15.12.2016 ГОД 

 

 

  1.  Одлуката за давање согласност на 

Ценовникот за утврдување на цените на услугите за 

паркирање на патнички моторни возила на јавните 

паркиралишта на територијата на Прилеп, на ЈП за ПУП 

Прилеп, бр.02-1283/12 од 15.12.2016 год,  се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број08 2707/15                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2016 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 26.12.2016 година,  донесе: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Ценовникот за утврдување на цените 

на услугите за паркирање на патнички моторни возила на 

јавните паркиралишта на територијата на Прилеп, на ЈП за 

ПУП Прилеп, бр.02-1283/12 од 15.12.2016 год 

 

 

член 1 

             Се дава согласност на Ценовникот за утврдување 

на цените на услугите за паркирање на патнички 

моторни возила на јавните паркиралишта на 

територијата на Прилеп, на ЈП за ПУП Прилеп, бр.02-

1283/12 од 15.12.2016 год. 

 

                            член 2 

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП-Прилеп, 

Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

 
               Број  25-2705/16                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

              26.12.2016  година               на Советот на Општина Прилеп 

                      Прилеп                                   м-р Никола Димески 
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Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина 

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

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

Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ОДРЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПАРКИРАЛИШТА 

НА КОИ ЌЕ СЕ ВРШИ НАПЛАТА НА 

ПАРКИРАЊЕ, НА ЈП ЗА ПУП ПРИЛЕП, БР.02-

1283/11 ОД 15.12.2016 ГОД 

 

 

  1.  Одлуката за давање согласност на 

Одлуката за дополнување на Одлуката за измена и 

дополнување на Одлуката за одредување на јавните 

паркиралишта на кои ќе се врши наплата на паркирање, 

на ЈП за ПУП Прилеп, бр.02-1283/11 од 15.12.2016 год,  

се објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број08 2707/16                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2016 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 26.12.2016 година,  донесе: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Одлуката за дополнување на 

Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за 

одредување на јавните паркиралишта на кои ќе се врши 

наплата на паркирање, на ЈП за ПУП Прилеп, бр.02-

1283/11 од 15.12.2016 год 

 

 

член 1 

             Се дава согласност на Одлуката за дополнување 

на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за 

одредување на јавните паркиралишта на кои ќе се врши 

наплата на паркирање, на ЈП за ПУП Прилеп, бр.02-

1283/11 од 15.12.2016 год. 

 

 

 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП-Прилеп, 

Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

 

 
               Број  25-2705/17                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

              26.12.2016  година               на Советот 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 ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 

НА ОДЛУКАТА (БР.03-081/1 ОД 28.04.2010ГОД.) ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ 

ЗА ПРЕМЕСТУВАЊЕ НА НЕПРОПИСНО 

ЗАПРЕНИ И ПАРКИРАНИ ВОЗИЛА, ОДНОСНО 

ВОЗИЛА КОИ СЕ ЗАПРЕНИ ИЛИ ПАРКИРАНИ 

СПРОТИВНО НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА 

СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА НА ЈП ЗА ПУП-

ПРИЛЕП, БР.02-1283/13 ОД 15.12.2016 ГОД 

 

 

 

  1.Одлуката за давање согласност на 

Одлуката за изменување на Одлуката (бр.03-081/1 од 

28.04.2010год.) за утврдување на висината на трошоците 

за преместување на непрописно запрени и паркирани 

возила, односно возила кои се запрени или паркирани 

спротивно на Законот за безбедност на сообраќајот на 

патиштата на ЈП за ПУП-Прилеп, бр.02-1283/13 од 

15.12.2016 год,  се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
 

   Број08 2707/17                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2016 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 26.12.2016 година,  донесе: 
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О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Одлуката за изменување на 

Одлуката 

 (бр.03-081/1 од 28.04.2010год.) за утврдување на 

висината на трошоците за преместување на непрописно 

запрени и паркирани возила, односно возила кои се 

запрени или паркирани спротивно на Законот за 

безбедност на сообраќајот на патиштата на ЈП за ПУП-

Прилеп, бр.02-1283/13 од 15.12.2016 год 

 

 

член 1 

             Се дава согласност на Одлуката за изменување 

на Одлуката (бр.03-081/1 од 28.04.2010год.) за 
утврдување на висината на трошоците за преместување 
на непрописно запрени и паркирани возила, односно 
возила кои се запрени или паркирани спротивно на 
Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата на ЈП 

за ПУП-Прилеп, бр.02-1283/13 од 15.12.2016 год. 
 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП-Прилеп, 

Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

 
               Број  25-2705/18                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
              26.12.2016  година               на Советот 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 ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА 

,,КИРО КРСТЕСКИ-ПЛАТНИК’’ ПРИЛЕП, ЗА 2017 

ГОДИНА, БР. 03-1043/1 ОД 22.12.2016 ГОДИНА 

 

 

  1. Одлуката за давање согласност на 

Годишниот план за вработување во ЈОУ Дом за стари 

лица ,,Киро Крстески-Платник‟‟ Прилеп, за 2017 

година, бр. 03-1043/1 од 22.12.2016 година,  се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број08 2707/18                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2016 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 26.12.2016 година, донесе: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во ЈОУ Дом за стари лица 

,,Киро Крстески-Платник‟‟ Прилеп, за 2017 

година,бр. 03-1043/1 од 22.12.2016 година 

 

 

член 1 

               Се дава согласност на Годишниот план за 

вработување во ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро Крстески-

Платник‟‟ Прилеп, за 2017 година, бр. 03-1043/1 од 

22.12.2016 година. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до Градоначалникот, 

ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро Крстески-Платник‟‟ 

Прилеп и архивата на Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

 
               Број  25-2705/19                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

              26.12.2016  година               на Советот на Општина Прилеп 

                      Прилеп                                   м-р Никола Димески 
 

 
 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина 

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

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

Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА ЈОУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА,, БОРКА 

ТАЛЕСКИ’’-ПРИЛЕП 

 

  1. Решението за именување членови на 

Управниот одбор на ЈОУ Градска библиотека,, Борка 

Талески‟‟-Прилеп,  се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 
 

   Број08 2707/19                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2016 година                                   на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                            Марјан Ристески 
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Врз основа на член 13 став 2 од Законот за 

библиотеките (“Службен весник на РМ” 66/2004 и 

89/2008) и  член 26 став 1 точка 45 од Статутот на 

Оштина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

Прилеп” 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп 

на седницата одржана на 27.12.2012 година, донесе: 

 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 

за именување членови на Управниот одбор на ЈОУ 

Градска библиотека “Борка Талески” - Прилеп 

 

 

 1.Со ова Решение се именуваат членови на 

Управниот одбор на ЈОУ Градска библиотека “Борка 

Талески” - Прилеп. 

 

 

  2. За членови на Управниот одбор на ЈОУ 

Градска библиотека “Борка Талески” - Прилеп,  

повторно се именуваат: 

 

    -Горјан Василески, професор по историја во 

ООУ „Блаже Конески“ - Прилеп, надворешен член; 

-Панде Николоска, професор по македонски 

во ООУ „Добре Јованоски“ - Прилеп,                               

надворешен член; 

    -Рубин Белчески вработен во „Завод и 

музеи“ - Прилеп, надворешен член; 

    -Милан Апостолоски, вработен Градска 

библиотека; 

    -Силвија Илиеска, вработена Градска 

библиотека; 

 

 3. Решението влегува во сила со осмиот ден од 

денот на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 4. Решението да се достави до именуваните, 

ЈОУ Градска библиотека “Борка Талески” - Прилеп, 

градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 

 

 
               Број  25-2705/20                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
              26.12.2016  година               на Советот 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”. 

 
 

   Број08 2707/20                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2016 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 26.12.2016 година, донесе :  
 

ПРОГРАМА 
за изменување и дополнување на Програмата за 

уредување на градежно земјиште на подрачјето на 
Општина Прилеп за 2016 година 

  

Член 1 
1.Во програмата за уредување на градежно земјиште на 

подрачјето на Општина Прилеп за 2016 год.  во 

потпрограмата :  

JD0    ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА УЛИЦИ И  ОПШТИНСКИ 
ПАТИШТА 

              1.3.* Надомест за одземен имот 
Улица ,,Цане Илиески,,- крак 
 

Член 2 

2.Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во ,,Сл. Гласник на Општина Прилеп,,.  

    
               Број  25-2705/21                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

              26.12.2016  година               на Советот на Општина Прилеп 
                      Прилеп                                   м-р Никола Димески 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2017 

ГОДИНА 

 

  1. Програмата за уредување на градежно 

земјиште на подрачјето на Општина Прилеп за 2017 

година,  се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
 

   Број08 2707/21                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2016 година                                   на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                            Марјан Ристески 
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 Врз основа на член 95 од Законот за градежно земјиште(,,Сл. весник на РМ,, бр. 15/15,44/15, 

98/15 и 193/15 ), чл. 36, с.1, т. 3 од Законот за локалната самоуправа (,,Сл.весник на РМ,, 5/02) и чл. 26. т.8 од 

Статутот на општина Прилеп (,,Сл.гласник на општина Прилеп,,бр.6/03,4/05 и 10/08), Советот на општина 

Прилеп на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе:   

                                                    П   Р  О  Г   Р  А  М  А 

                 ЗА УРЕДУВАЊЕ НА  ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО НА  

                                                    ОПШТИНА  ПРИЛЕП  ЗА  2017 ГОДИНА 

 

                 Оваа Програма содржи: 

1.    Простор кој е предмет на уредувањето; 

2.    Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште; 

3.   Обем и степен на опременост на градежно земјиште со oсновна и секундарна инфраструктура; 

4.   Приходи за финансирање на Програмата; 

5.   Расходен дел на Програмата 

6.   Висина на надоместокот за уредување на градежното земјиште и неговата распределба; 

7.   Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на инфраструктура; 

8.   Преодни и завршни одредби. 

1.Простор кој е предмет на уредувањето 

       Како простор  што се уредува се смета, изграденото и неизграденото земјиште на подрачјето на Општина 

Прилеп, утврдено со урбанистичките планови дефинирани во член 7,46, 119,120,121, 122  и 123 од Законот за просторно  

и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15). 

2.Обем на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште                         Утврдување на 

обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште опфаќа: 

-    Изработка и донесување на урбанистички планови,  

-     Обезбедување на геодетска подлоги и елаборати 

-     Изработка на елаборати за експропријација за изградба на објекти од комунална инфраструктура. 

-     Регулирање на имотно правните односи со сопствениците на имотите 

-     Програмирање на уредувањето 

3. Обем и степен на опременост на градежно земјиште со објекти од основната и секундарната 

инфраструктура 

 Под степен на уреденост на градежното земјиште се подразбира обемот на опременоста на земјиштето 

со објекти и инсталации од комунална инфраструктура за задоволување на заедничката и индивидуална комуналната 

потрошувачка, до границите на градежната парцела. 

 Комуналните приклучоците на објектот до приклучните местана примарната и секундарната  мрежа(до 

границата на градежната парцела), паѓаат на терет на инвеститорот, затоа што истите се составен дел на инсталациите на 

објектот и остануваат негова сопственост.  

 Доколку постојат  претходно изградени комунални инсталации во склоп на градежната парцела, и е 

потребно нивно дислоцирање или нивна заштита,  трошоците што ќе се направат  паѓаат на товар на инвеститорот, 

односно на корисникот на локацијата. 

Согласно степенот на уреденост на градежното земјиште се определуваат следните степени (зони): 

 Повисок степен (прва зона),   Основен степен ( втора зона ) и  Понизок степен (трета зона ) 

 Повисок степен ( прва зона) 

Започнува од раскрснцата меѓу ул.,,Александар Македонски“ и ул.,,Цане Илиески“, оди на северозапад по 

ул.,,Цане Илиески“ до пресекот со ул.,,Јоска Јорданоски“, завртува на североисток по ул.”Јоска Јорданоски,, и доаѓа до 

ул.”Победа“ кај типските куќи , оди по ул.,,Победа“ на северозапад  зад објектите на типските куќи, се движи по 

оградата на оранжериите во должина од околу 330 метри,  каде свртува на североисток покрај оранжериите и доаѓа до 

асвалтното патче кое е влез за во оранжериите од ул.,,Васко Карангелески “, завртува на североисток и оди по патот за 

вештачкото езеро до патчето кое завртува во касарната, завртува на северозапад и оди по оградата на касарната се до 

ул.,,Васко Карангелески,, до мовчето , од каде границата завртува на југозапад се и се движи  до пресекот со ул.,,Мице 

Козар“ (кај Педано). Границата се завртува по ул.,,Мице Козар “ према југозапад до ул.,,11ти Октомври“, завртува по неа 

према северозапад и доаѓа до детската градинка “Тризла” каде свртува на запад по ул.,,Пиринска,, продолжува по ул. 

,,Пецо Крстески,,  ја сече ул. ,,Круме Волнароски,, по истиот правец и влегува низ куќите до гимназијата ,,Мирче Ацев”, 

продолжува по оградата на гимназијата и излегува на ул.,,Прилепски Бранители”. Од каде зоната продолжува на запад  

по ул. ,,Егејска,,  доаѓа до бензинската пумпа на улица ,,Архиепископ Доситеј,, и булевар,,Гоце Делчев,, ја опфаќа 

бензиската го сечи булевар ,,Гоце Делчев,, и оди по границата на ПП  дом (кој влегува во опфатот). Границата завртува 

на југ до рампата на железничката пруга, продолжува на југо-исток движејќи се по пругата и оди до Градска Река, 

завртува на исток по  реката  и доаѓа до првата уличка од зградите на населбата ,,Димо Наредникот,, каде завртува по 

ул.,, Александар Македински”  и  излегува на главната ул.,,Александар  Македонски”; продолжува на југо-исток по 

ул.,,Александар Македонски,, и доаѓа до раскрсницата на ул.,, Александар Макаедонски,, и  ул. ,,Цане Илиески ,,  каде 

што и започна описот на оваа граница. 



Службен гласник на Општина Прилеп бр.16 од 26.12.2016 година 

44 

 

Напомена: Сите објекти, катастарски парцели и градежни парцели кои се наоѓаат од левата и од десната страна 

на границата на овој опис  ВЛЕГУВААТ во  опфатот на повисок степен ( прва зона).   

 Основен  степен ( втора зона) 

Започнува од пресекот  на ул.,,Васко Карангелески” со Дабнички Канал и продолжува на северо запад по 

Дабнички Канал до ул.,,Кораб,, каде завртува на запад по ул.,,Кораб,, доаѓа до ул.,,Дојранска,, оди по ул.,,Дојранска,, на 

север до ул.,,Тризла,,.Зоната продолжува по ул. ,,Тризла,,  на југо-запад со тоа што ги опфаќа и сите објекти со непарни 

броеви кои се најдуваат покрај ул. ,,Тризла,, почнувајќи од Трафо- станицата ( над Пемба) и оди се до ул.,,Петар Ацев,, 

одтука  границата завртува на северо-запад по ул.,,Петар Ацев,, каде ги опфаќа и сите парни броеви кои се наоѓаат на 

ул.,,Петар Ацев,, односно како што е прикажано во графичкиот прилог;   границата доаѓа до ободниот канал каде 

завртува на запад движејќи се по ободниот канал и доаѓа до резервоарот за вода, истиот го заобиколува и оди по 

границата на градежниот реон. Го опфаќа манастирот Свети Аранхангел  Михаил, оди до ул.,,Ило Попадинец,, каде 

завртува на југ по истата улица ги опфаќа сите парни и непарни броеви и доаѓа до ул.,,Гога Димитриоски,, и ги опфаќа 

парните броеви од 64 до 68 и непарните од  39 до 59, продолжува до ул. ,,Орде Чопела,, и одтука оди на исток по улицата 

ги опфаќа сите парцели од левата и десната страна, врти на југ по ул. ,,Мире Цилкоски,, до патчето каде е оградата и 

магацините на ТУТ-КОМ, врти на исток по патчето оди по истото и доаѓа до ЕМУЦ ,,Р.Р.Ричко,, кое го опфаќа и влегува 

во оваа зона. Продолжува по ул.,,Струшка,, кон  југ и доаѓа  до ул. ,,Браќа Миладиновци,, каде ги опфаќа зградите од 

населба Точила; продолжува по ул.,,Браќа Миладиновци,,  оди на југ и доаѓа до булевар,,Гоце Делчев,, при тоа завртува 

на северо-запад по булевар ,,Гоце Делчев,,  до објектот на Сладарата и Млекарата, кои ги опфаќа оваа зона  и доаѓа до 

железничката пруга. Зоната продолжува по железничката пруга према југо-исток до уличето кај објектот на Стара 

тракторска; ја опфаќа неа и излегува на ул.,,Леце Котески,, (Крушевско Џаде);  продолжува по неа спрема запад, каде ги 

опфаќа поранешна ф-ка ,,Билјана,, и  “Мермерен Комбинат”;  одтука границата продолжува покрај ул.,,Леце Котески,, 

спрема Прилеп кон исток, и ги опфаќа сите куќи и индустриски објекти кои имаат влез и излез од ул.,,Леце Котески,, 

како:  Електро-дистрибуција, Мак-Петрол, новите стопански комплекси и празната површина зад нив, Старото 

Индустриско училиште,  Пролетер,  Микрон и Витаминка,  каде границата на зоната завртува по ул. ,,Трајко 

Николоски,”;  се движи на југ по ул.,,Трајко Николоски,, го опфаќа поранешниот магацин на Центропромет ја преминува 

Градска Река и железничката пруга и доаѓа на ул.,,Александар Македонски,,  каде границата завртува на југо-запад по 

ул. ,,Александар Македонски,, ги опфаќа  куќите кои имаат влез и излез од ул.,,Александар Македонски,, го опфаќа 

паркиралиштето од ,,Пелагонија Турист,, Станицата за технички преглед,  поранешните фабрики Партизан и ДИК Црн 

Бор,од каде границата ја преминува ул.,, Александар Македонски,, ги опфаќа деловните објекти на Пиланата, Марфил 

трафостаницата од ЕВН, ја опфаќа бензинската пумпа   Мак-Петрол, ф-ката Металотехника (,,Металец,,),  магацини од 

ТУТ-КОМ, објектот на Пелагонија Турист,  Бетон  и  поранешна ,,Младост,,  ф-ка 11-ти Октомври и оди по ул.,,Цане 

Кузманоски,,  и го опфаќа објектот на Пиварата, оди зад оградата на Пиварата го опфаќа Градскиот Парк со фудбалското 

игралиште, продолжува на југ по патчето зад Салида петрол и новиот објект на ЕНГРО ТУШ оди по патчето кое 

излегува на обиколниот пат Битола-Скопје, потоа завртува границата на исток покрај обиколниот пат до ул,,Радовишка” 

односно по каналот меѓу ул.,, Радовишка,, ,,Маргара,, каде оди се до ул.,,Пчиња,, ги опфаќа сите парцели од левата и 

десната страна на истата, врти на северозапад, па продолжува на северо-исток и ги опфаќа сите куќи кои се на ул.,,Пенко 

Здравкоски,, ,,Ѓорче Петров,,,,Боца Иваноска,, и ,,Октомвриска,,(кај трфостаницата на ЕВН) каде границата, доаѓа до 

ул.,,Славеј Планина,, продолжува по истата на северозапад до ул. ,, Александар Македонски,, и ги опфаќа објектот на 

АМС ,,Прилепец,, и бензинската пумпа на ,,Мак-Петрол”; ја преминува ул.,, Александар Македонски,, кај к.п. 8645 оди 

по уличето до к.п. 8662 до Градска Река оди на север до железното мовче, завртува на запад по ул.,,Јоска Јорданоски,, ги 

опфаќа сите парцели од левата и десната страна до типските куќи. Ги опфаќа и сите куќи и парцели што излегуваат на 

асвалтната улица ,,Јоска Јорданоски,, покрај оранжериите на североисток до к.п.8431. каде и завршува описот на оваа 

зона.  

Напомена: Сите објекти, катастарски парцели и градежни парцели кои се наоѓаат од левата и од десната страна 

на границата на овој опис  ВЛЕГУВААТ во  опфатот на повисок степен ( прва зона).   

Понизок степен (трета зона) 

Зоната на понизок степен (трета зона) се наоѓа надвор од границите на претходно опишаните зони, до 

границата на градежниот реон на град Прилеп. 

4. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА -  ПРИХОДИ  

Средствата за финансирање на програмата за уредувањето на градежното земјиште за 2017 година се  во 

согласност со Буџетот на општина Прилеп за 2017 г. 

5. РАСХОДЕН ДЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

Ф10 УРБАНИСТИЧКО  ПЛАНИРАЊЕ И  УРЕДУВАЊЕ  НА  ПРОСТОРОТ                                                 

1. Изработка на урбанистички планови,     100.000,оо ден. 

2. Изработка на урбанистичко.проектна документација   300.000,оо ден. 

3. Изработка на урбанистишко планска документација    100.000,оо ден. 

4.Изработка на елаборати за животна средина и др.елаборати  350.000,оо ден 

5.Изработка на студија за оценка на влијание на животна средина  400.000,оо ден. 

6. Изработка на ЛЕАП на Прилеп и План за управување со простор ,, ЛОКВИ ,,400.000,оо ден. 

7. Изработка на сообраќајни проекти за режим на сообраќај                                350.000,оо ден.                     

8. Изработка на ажурирани геодетски подлоги и  

    геодетски елаборати за посебна намена        1.500.000,оо ден.    

9. Изработка на ревизии на урбанистичко планирање и уредување на просторот 
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  и објекти  од високоградба ниско градба и други проекти                                         500.000,оо ден. 

        Вкупно   F10         4.000.000,оо ден. 

J00  Одржување на урбана опрема  
      Одржување на  јавни површини, 

       клупи, канделабри, корпи  за отпад и друго,                                 1.000.000,оо ден.  

ЈЗ0   ЈАВНО  ОСВЕТЛУВАЊЕ 

1. Потрошена електрична енергија                                                                                18.000.000,оо ден. 

2. Ситен инвентар,алат и други материјали за одржување                                       3.500.000,оо ден.  

3. Поправки и одржување на опремата                                                 2.500.000,оо ден. 

                               Вкупно  ЈЗ0                         24.000.000,оо ден.    

J40  ЈАВНА ЧИСТОТА  

        Одржување на јавни прометни површини                                                         12.321.000,оо ден. 

                                                    

Ј60  ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ОПШТИНСКИ ПАТИШТА И УЛИЦИ И 

        РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ НА СООБРАЌАЈ   
1. Зимско одржување                                                                                     12.000.000,оо ден. 

2. Вертикална сигнализација                                                                             2 .000.000,оо ден. 

3. Хоризонтална сигнализација                                                                           3.000.000,оо ден. 

4. Улични табли и броеви за објектите                                                                          1.000.000.оо ден.                                                       

                                                                 Вкупно    Ј60                        18.000.000.,оо ден. 

Ј80  ДРУГИ  КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 

1. Чистење на речни корита и канали                                                        2.000.000,оо ден. 

2. Рушење на објекти                                                                                   500.000,оо ден. 

                                Вкупно Ј80              2.500.000,оо ден. 

ЈА0   ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ 

1.- Изработка на проекти за линиска инфраструктура од областа на јавното осветлување: 

Ул. ,,11    ти    Октомври,,    дел    од    кружен   тек ,,Солидност,, до крстосница со ул.,,Спасе Темелкоски,, -150 

м; булевар    ,,Гоце    Делчев,,    од    раскрсница    со ул..,,Прилепски бранители,, до раскрсница со ул .,, Кузман 

Јосифоски ,, - 300 м; ул.,, Цар Самоил ,, од раскрсница со ул.,, А.Македонски ,, до излез кај х.Салида    -1000 м; Парк во 

населено место Канатларци-250 м; Нови површини и трим патека во  паркот  на  Могилата  –1500  м.;     Ул.,,  Ѓоре 

Ѓорески,, дел  100  м  ,  ул.,,Круме Беќар,, -200  м;ул.,,Задарска,, -200 м; ул.,,Београдска,, дел -200м; ул.,,Дебарца,, дел -

350 м; ул.,,Архимедова,, дел -100 м ; ул.,, Савска ,, - дел 250 м ; ул.,, Максим Горки,, - дел 100м, ул.,, Динара ,, - дел -

200м, осветлување на фудбалски терени во с. Алинци, с.Мало Коњари, с. Големо Коњари , с. Мало Коњари , с. 

Канатларци.; ул.,,Александар Македонски,, крак - 100 м ; Новопредвидена   индустриска зона во УЕ 1.02,.1.04 и 1.05   

(Варош-Точила), индустриска зона  Прилеп-2   УЕ  8.02 (СточноПазариште), нов кружен   тек   ,,Табана,,;  нов  кружен  

тек  кај железничка станица ; влезна улица во село Ерековци - дел 100 м. 

- Доработка и усогласување на изработени технички проекти за изградба на јавно осветлување согласно 

измените во законската регулатива,        800.000,оо ден. 

- Ревизија на проекти за линиска инфраструктура од областа на јавното осветлување, 

                        200.000,оо ден. 

                              Вкупно    1.000.000,оо ден. 

2. Изградба на објекти во енергетиката - јавно осветлување 

Локалитети:, Парк на ул.,,Александар  Македонски,, (Пред  театарот)  -200м; Парк на ул.,,Александар   

Македонски,, (Врбеско маало) -200 м; Ул.,, Велко Јанкуловски– Стариот ,, дел -350 м, парк во н. м. Канатларци ; ул.,,Кеј 

1ви мај,, дел -200 м; Ул.,,Димче Антулески,, дел –150 м; Ул.,, Браќа Миладиновци,,  -  крак  200  м  ;  Ул.,,Ладо Лапецот,,- 

крак 150 м; Ул.,, Ѓоре Ѓорески,, дел 100 м, ул.,,Круме Беќар,, -200 м; ул.,,Задарска,, -200 м; ул.,,Београдска,, дел -200 м; 

ул.,,Дебарца,, дел -350 м; ул.,,Александар Македонски,, крак -100 м, ул.,, Цар Самоил ,, од раскрсница со ул.,, 

А.Македонски ,, до излез кај х.Салида  -1000 м, булевар   ,,Гоце   Делчев,,   од    раскрсница   со ул..,,Прилепски  

бранители,,  до  раскрсница  со ул.,,Кузман    Јосифоски,,    -300     м, ул.,, Бранко Секулоски - Белата ,, - 500м , ул.,, Кеј 

9ти Септември ,, 300м, Ул.,,11   ти    Октомври,,   дел   од   кружен   тек ,,Солидност,,   до   крстосница   со   ул.,,Кеј   9ти 

Септември,, -350 м; осветлување на фудбалски терени во с. Алинци, с.Мало Коњари, с. Големо Коњари , с. Мало Коњари 

, с. Канатларци. ул.,,Александар Македонски; ул.,,Архимедова,, дел -100 м ; ул.,, Савска ,, - дел 250 м ; ул.,, Максим 

Горки,, - дел 100м, ул.,, Динара ,, - дел -200м; нов кружен  тек   ,,Табана; ул.,,Александар Македонски,, крак - 100 м. 

          7.000.000,оо ден. 

3. Реконструкција на објекти во енергетиката- реконструкција на јавно осветлување– дислокација на контролни 

уреди за стартување на јавното осветлување надвор од ТС  на ЕВН и вградување на систем за интелигентно управување 

и контрола. 

-реконструкција  на   јавно осветлување-нисконапоска мрежа за јавно осветлување и канделабри. 

- замена на постојни светилки со лед диоди.      1.000.000,оо ден. 

                  Вкупно ЈА0             9.000.000,оо ден.  

JD0    ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА УЛИЦИ И  ОПШТИНСКИ 

ПАТИШТА 
JD0        1.1.*Техничка документација (подготвување проекти и  ревизија) 
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Ул.,,Новопроектирана-1,, во УЕ1и2, дел од УБ1.4и2.4, ул. ,,Победа,,; булевар ,,Гоце Делчев,,; ул. 

,,Новопроектирана-кеј во УЕ20.УБ20.03;  -Крстосница на ул.,,Булевар Гоце Делчев,, со  ул. ,,Архиепископ Доситеј,, и 

,,Браќа Миладиновци ; општински пат од  А1 до Р1312; општински пат до с. Марул; ул.,,Кеј 1-ви Мај,,;; Ул. во 

индустриска зона ,,Прилеп2,,;  Ул. ,,Цане Илиески,,-крак; Ул. ,,Орде Тутески,,-крак; мостови над градска река на улица 

,,Трајко Николоски,, ул. ,,Победа,,; ул.,,Гога Димитриоски,, 

                      Вкупно:        2.500.000,оо ден.   

 1.2.* Одржување, рехабилитација, адаптација и реконструкција на улици и патишта     

 Тампонирање на улици и патишта, затворање на ударни дупки, тротоари и пешачки патеки, 

рехабилитација на коловози и  др., во општина Прилеп,.;  

          Вкупно:      9.000.000,оо ден. 

              1.3.* Надомест за одземен имот 

Ул.,,Кеј 1-ви Мај,,; Ул. ,,Победа,,; ул. ,,Новопроектирана-кеј во УЕ20.УБ20.03; ул. ,,Боца Иваноска,, Ул. 

,,Новопроектирана-1,, во УЕ1и2,дел од УБ1.4и2.4; ул.,,Гоце Делчев,,-крак; Ул.,,Стеван Забрчанец,,; Ул.,,Цане Илиески,,-

крак; ул.,,Орде Тутески,,-крак (КП бр.14712-дел); ул. во н.м. Големо Коњари; Ул.,,Браќа Миладиновци,,; Ул.,,Велко 

Јанкулоси-Стариот,,; ул,,Кеј 9 септември,,-крак (кп.бр.17961-дел) ; ул.,,Пиринска,,-крак           

            Вкупно:            2 .000.000,ооден     

                                       Вкупно ЈД0          13.500.000,оо ден 

JD А       1.* Изградба, реконструкција и рехабилитација на улици и патишта 

Ул. во инд. зона ,,Прилеп1,,-400м;,,Кеј 1-ви Мај,,-900м; Ул.,,Димо Наредникот,,-200м; Ул.  новопроектирана-

кеј во УЕ20.УБ20.03; Ул. ,,Гога Ацев Симоновски-700м;  Ул.,,Победа,,-300м; Ул. ,,Маргара,,-300м; Ул.во УАЕ 11-500м; 

Улици во индустриска зона ,,Прилеп2,,; булевар ,,Гоце Делчев,,; Крстосница на ,,Булевар Гоце Делчев,, 

со  ул.,,Архиепископ Доситеј,, и ,,Браќа Миладиновци; Ул.,,Трајко Николоски,,-250м; Ул. ,,Бистра планина,,-

200м;ул.,,Леце Котески,, 300м; Ул. ,,Ило Полутешка,,-300м; ул.,,Целе Мавроски,,300м. ул.,,Динара,,-300м; Ул. ,,Славеј 

планина,, - 350м; Ул.,,Ножот,,-300м; Ул.,,Пчиња,,-400м; ул.,,Јордан Хаџи-Константинов-Џинот,, 300м;Ул.,, Мице Козар,,-

200м; Ул.,,Блаже Иваноски,,-150м; Ул. ,,Tетовска,,-200м; Ул.,,Београдска,,-300м; Ул.,,Сутјеска,,200м; Ул.,,Браќа 

Ламески,,-50м ; ул.,,Цане Илиески,,-100м; Пристапни патеки доколективнизгради Бончејца 150м.; Ул.,,Орде Кабецот,,-

150м; Ул.,,Свети НаумОхридски,,-150м;Кеј ,,9-ти Септември,,-крак;  Ул.,,ГлигорПрличев,,-

150м;  Ул.,,ИлијаКомпаниоски,,-150м; Ул.,,Гога Димитриоски,,-300м; Ул. ,,Ило Попадинец,,-200м;ул. ,,Борка Лопач,,-

100м; Ул.,,Струшка,,-300м; Ул.,,Браќа Миладиновци-300м; Ул. ,,Александар Македонски,,-300м; ул.,,Цане Кузманоски,,-

краци 400 м., ул. ,,Братство и единство,,-250м; Ул.,, Тоде Дупјачанец,,-200;Ул.,,Јонче крстечанец,,-200м;Ул.,,Ѓоре 

Велкоски,,-350м; Ул.,,Зеленгора-250м;; Ул. ,,Осоговска,,-250м; Ул.,,Кордун-200м; Улици во Канатларци-500м;  

општински пат  од Р1101 до Загорани-1500м; ул.,,Дебарца,,200м.; ул.,,Раде Иваноски,, 200м; ул.,,Маркови Кули,, 200м; 

ул.,,Љубен Лапе,, 200м; ул.,,Бабуна,, 200 м; ул.,,Штипска,, 200м; ул.,,Беровска,, 200м; ул.,,Сутјеска,, 200м; ул.,,Теодосие 

Синаитски,,200м; ул.,,Стибера,,200м; ул.,,Дабничка,, 200м; ул.,,Дабнички Завој,,200м; ул Улици во Ново Лагово-400м; 

Улици во Мало Коњари-400м;  Улици во Големо Коњари-400м. и други населени места. 

Општински пат Оревоец-Крстец. 

                                                                                                             Вкупно JD А :     40.000.000 ден.  

JG0      ИГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

JG0  Подготовка на проекти за  линиски и инфраструктурни градби и хидро-технички објекти 

1. Новопредвидена  индустриска зона во УЕ 1.02,.1.04 и 1.05  (Варош-Точила), 

    индустриска зона Прилеп-2  УЕ 8.02 (Сточно Пазариште)                                 300.000,ооден. 

 

2.Населени места - проект за водоснабдување  

        Манастир, Лениште-разводна мрежа, Манастир-Трескавец,  Лопатица,    

         Галичани -  бунар и резервоар      300.000,ооден. 

3.Елаборати за хидролошко испитувања и наоѓање на нови извори на вода  

или изведување на каптажи  

  Лопатица,  Манастир, Галичани,  Дуње и  Бонче, 

Алинци-реконструкција на потисен цевовод                                                  300.000,ооден. 

4. Ревизии         100.000,ооден.                                                   

1.Изведба на водоснабдителни системи  

  Лениште, Лопатица , Манастир,  Манастир Трескавец,  Галичани -  бунар и резервоар, 

 Алинци-реконструкција на потисен цевовод       

. Новопредвидена  индустриска зона во УЕ 1.02,.1.04 и 1.05  (Варош-Точила), 

индустриска зона Прилеп-2  УЕ 8.02 (Сточно Пазариште);  Улица,,Архимедова,,  

                                                                                                           Изведба   JG0             2.000.000.00 ден. 

                                                                                                            Вкупно  JG0               3.000.000.00 ден. 

 JIO ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ  И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ 

1.Атмосферска канализација - проекти 

Нов ободен канал под Маркови Кули 1500м; Бул.Гоце Делчев (од Браќа Миладинови до Струшка)450м                                                                                       

; Ул.,,Александар Македонски,,(отворен канал спроти АМС) 150 м. 

Новопредвидена  индустриска зона во УЕ 1.02,.1.04 и 1.05  (Варош-Точила), 

индустриска зона Прилеп-2  УЕ 8.02 (Сточно Пазариште);   
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ул. новопроектирана-1 во УЕ 1 и 2 (под Варош),  

 Каналисување на површински води од поток Сарика  1500 м.(ул.,,Мечкин Камен,,) 

Ул. Цане Кузманоски;  ул. собирна ,,Ножот,,  ул. А. Македонски ( станбени згради ,,Д. Наредникот,) 

Таложници за сливни површински води во градот (Варош, Шаторов Камен, Селечка)  

        Проекти           600.000.00 ден. 

2.Фекална канализација - проекти 

. Новопредвидена  индустриска зона во УЕ 1.02,.1.04 и 1.05  (Варош-Точила), 

индустриска зона Прилеп-2  УЕ 8.02 (Сточно Пазариште);  

Проекти - фекална канализациона мрежа на поедини улици - 800  м. 

  Локални канализациони системи 

  Канатларци-секундарна мрежа;  М.Коњари и Г.Коњари- примарна и секундарна мрежа 

   Мажучиште,  Селце   Тополчани,  Галичани, Беровци            Проекти               600.000.00 ден. 

3. Ревизии на проектни документации     300.000.00 ден.  

                                  Вкупно  JI0        1.500.000.00 ден. 

JIO Изведба  на објекти 

1. Фекална канализација со пречистителни станици  

   во н. м. Мажучиште и Селце,  Канатларци - секундарна мрежа , 

 М.Коњари и Г.Коњари- примарна и  секундарна мрежа и пречистителни станици    

. Новопредвидена  индустриска зона во УЕ 1.02,.1.04 и 1.05  (Варош-Точила), 

индустриска зона Прилеп-2  УЕ 8.02 (Сточно Пазариште); населба ,,Градина,, 

Атмосферска канализација   

Новопредвидена  индустриска зона во УЕ 1.02,.1.04 и 1.05  (Варош-Точила), 

индустриска зона Прилеп-2  УЕ 8.02 (Сточно Пазариште);  населба ,,Градина,, 

Ул. Цане Кузманоски;  ул. собирна ,,Ножот,,  ул. А. Македонски ( станбени згради ,,Д. Наредникот,) 

Таложници за сливни површински води во градот (Варош, Шаторов Камен, Селечка)  

                          4.000.000,00 ден. 

                   Вкупно  JI0                   5.500.000.оо ден. 

 JIА -  Изведба на системи за одведување и пречистување на отпадни води 

  Кејски ѕидови  и минор корито на Градска Река             Вкупно   JIА              6.000.000,00 ден.                         

JL0   Изведба на проекти  

Пешачки мостови на Градска река и Дабнички канал                                        1.600.000,оо ден. 

 Ул.Борка Талески - пешачка зона                                                                 2.400.000,оо ден. 

                            Вкупно  JL0         4.000.000.00 ден. 

JLA – Изградба на потпорни ѕидови   
ул.,, Преспанска,, ул.,,Прохор Пчински,,ул.,,Благоја Крстески,,  

Потпрен ѕид на  К.П.бр.21325/2,21326/2 и 21321/1(Пивара)   Вкупно  JLA    3.000.000,оо ден .                                 

 

 JN0   УРБАНА ОПРЕМА      

 Клупи за седење, тезги,  уредување на  паркови по УЗ, пинг-понг маси на отворен простор, 

 фигури за шах, конструкции за велосипеди, скејт парк-докомплетира  на, терен за  

 мини голф, проект -,,Град на дрва,,  Конструкции за  информативни табли 

Детско игралиште- Рид, Вештачка трева  5 х 800 = 4.000 м2          2.000.000,оо ден.  

Парк  во УАЕ бр.12.03 (кај Табулевци)             2.000.000,оо ден 

            Вкупно JN0          4.000.000,оо ден.  

KA0  – КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ 

Споменици: Ножот,  Мирче Ацев, 

 рељефи на постаментот na споменик Крал Марко          3.000.000,оо ден.  

NAA  Изградба на училиште              9.600.000,оо ден.  

LAO  Стадион ,,Гоце Делчев,, - реконструкција со доградба                        30.000.000,оо ден.     

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

РАСПРЕДЕЛБА 
 Трошоците  за уредување на градежно земјиште, се утврдува согласно со реалните трошоци напрабени 

за соодветниот степен на уреденост на градежното земјиште со објекти на комунална инфраструктура. Висината на 

трошоците се пресметуваат по м2 на нова корисна површина што ќе се гради и претставува збир на нето површините на 

подовите на сите простории на објектот, согласно заверениот основен проект и анекс на основниот проект, помножен со 

коефициентот дефиниран во Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на 

комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од 

степенот на уреденост(Сл.весник 93/2011, 65/12, 98/12, 113/33, 96/14, 107/14, 115/14, 36/14 и 193/2016). 

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

(евра/м2) 

дел

овни,  јавни    

 и  

други објекти        

(евра/м2) 

производство дистрибуција и 

сервиси    (класа на намена Г), 

угостителски, туристички,   хотелски 

комплекси иодморалишта (класа на 

намена А4)    

(евра/м2) 

- повисок 

степен 

30 40 60 100 

- основен 

степен 

26 35 40 100 

- понизок 

степе 

15 20 30 100 

                

  За линиски инфраструктурни објекти,  се плаќа надоместок во зависност од должината која е 

прикажана во проектот и геодетскиот елаборат и тоа:   

 За  должина:     до 1 км - 50 евра,            од 1 км до 10 км – 100 евра,                над 10 км – 150 евра.  

 Надоместоците изразени во евра се пресметуваат во денарска противвредност, по среден курс на 

Народна банка на Република Македонија на денот на изготвување на пресметката. 

 Не се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште за објекти што ќе ги гради Општина Прилеп - 

Локална самоуправа и објекти ослободени со Одлука на Советот на Општина Прилеп. 

 Јавните претпријатија кои вршат комунални дејности на подрачјето на Општина Прилеп, плаќаат за 

уредувањето на градежното земјиште во висина од 30% од вредноста на објектите од комуналната инфраструктура што 

се градат, а се од нивна надлежност. 

 По иницијатива на  жителите на градот и населените места, а во услови кога истите се заинтересирани 

со месен самопридонес да учествуваат во уредувањето на градежното земјиште, населението ќе учествува со 50% од 

вредноста на комуналните објекти и инсталации. 

 Меѓусебните права и обврски за уредувањето на градежното земјиште врз основа на документ за 

сопственост, извод од план и основен проект заверен од Општина Прилеп, се уредуваат со Договор склучен помеѓу 

инвеститорот и Градоначалникот на Општината. 

 До колку вкупниот пресметан просечен надоместок за конкретната локација не ги покрива трошоците за 

уредување на истата, надоместокот ќе се плаќа по стварно направените трошоци,  по посебен трошковник, за 

уредувањето на локацијата и на соодветниот дел од пошироката локација што ќе се регулира со Анекс кон договорот за 

уредување на градежното земјиште. 

 Доколку постои водоводна и/или канализациона мрежа под објектот или на растојание од еден метар од 

надворешниот ѕид на објектот за кој се бара одобрение  за градење, инвеститорот е должен да изврши реконструкција 

(изместување) на водоводната и/или канализациона мрежа на негова сметка, по претходно добиени хидротехнички 

услови од давателот на услугата. 

 Без добиена потврда од надлежниот субјект дека се целосно измирени обврските за надоместок за 

уредување на градежното земјиште, инвеститорот не може да добие дозвола за употреба на објектот и приклучоци на 

комуналната инфраструктура. 

Стимулативна регулатива за плаќање надоместок за уредување на градежно земјиште 
-Инвеститорот има право да поднесе барање за плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште 

на рати со утврдена динамика на плаќање на следниот начин: 

 -инвеститорот е должен да уплати 50%(педесет проценти) од утврдениот износ во договорот, за 

надомест за уредување на градежно земјиште на денот на потпишување на договорот. Останатите 50%(педесет 

проценти) инвеститорот може да ги исплати на шест (6) рати . 

6.1 Распоред на надоместокот за уредување на градежно земјиште 
  Во зависност од опременоста и опремувањето на градежното земјиште процентуалното учество на 

инфрастуктурните објекти и инсталации во уредувањето на градежното земјиште изнесува: 

-  Објекти и инсталации од заедничко инвестирање 30 % 

-  Објекти и инсталации од индивидуално инвестиеање 70 %, од кои за:  

     фекална канализација 15 %,       атмосферска канализација 20 %,            водовод 7 %,          

     улично осветлување 10 %,              коловоз асфалт 37 %,                          тротоари 11 %. 

 Сопственикот на градежното земјиште мора да обезбеди согласност за приклучување на објектот на 

соодветната примарна или секундарна мрежа за индивидуално инвестирање од соодветното комунално претпријатие. До 

колку за постојните комунални инсталации, инвеститорот не добие писмена потврда за исправност на истата од 

соодветното комуналното претпријатие, Општината ќе склучи Договор за регулирање на надоместокот за уредување на 

градежното земјиште, за индивидуално инвестирање на инсталациите. 

 

 

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



Службен гласник на Општина Прилеп бр.16 од 26.12.2016 година 

49 

 

Инвеститорите кои ќе градат станбени објекти во урбаното подрачје на населените места во Општина Прилеп,  

ќе плаќаат надоместок за уредувањето на градежното земјиште во висина од 10 % од надоместокот од  Основниот степен 

во градот. 

 За останатите намени на објекти, ќе се плаќа 30 % од Основниот степен во градот. Доколку до 

градежната парцела има поставено инфраструктура, инвеститорот ќе плати надоместок во износ од Основниот степен во 

градот, према процентот даден во точка 6.2. од оваа Програма. 

 Инвеститорите кои ќе градат во урбаното подрачје согласно на Урбанистичкиот план вон населени 

места или Локална урбанистичка планска документација во Општина Прилеп,  ќе плаќаат  надоместок за    заедничкото 

инвестирање во износ од  30 % од  Основниот степен во градот. Доколку до градежната парцела има поставено 

инфраструктура, инвеститорот ќе плати надоместок во износ од Основниот степен во градот, према процентот даден во 

точка 6.2. од оваа Програма. 

 Овие инвеститори сами си го уредуваат градежното земјиште на потесната локација и си обезбедуваат 

приклучок на комуналните инсталации. 

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

ОДРЖУВАЊЕ НА      ИНФРАСТРУКТУРАТА 

Во случај кога градежното земјиште е уредено со изградена основна инфраструктурна мрежа, а во локалитетот 

каде се наоѓа градежната парцела нема или не е целосно изградена секундарната инфраструктура, а сопственикот на 

земјиштето инсистира сам со свои средства да ја гради истата согласно заверена техничка документација за градење, 

должен е на Локалната самоуправа за изградената основна мрежа, да и надокнади трошок во висина од 30 % од 

надоместокот за уредување на градежното земјиште утврден со Програмата и да овозможи на идните сопственици на 

земјиштето приклучување на инфраструктурните мрежи без да му платат надоместок.  

 Инфраструктурната мрежа што ќе ја гради сам треба да биде технички примена од соодветното 

комунално претпријатие и истата да ја предаде на локалната самоуправа без надоместок. 

 За изграден објект или комунална инфраструктура, која технички  е примена и со неа стопанисува 

соодветно надлежно претпријатие, по барање на инвеститорот ќе му биде одбиен процент од индивидуалното 

задолжение за користење на тој објект или инсталација.   

 Оваа изградена инфраструктурна мрежа мора да биде предадена на локалната самоуправа без 

надоместок, да се овозможи приклучување на нови идни корисници на земјиштето, а новите корисници на земјиштето да 

и надоместат на локалната самоуправа целосен надоместок за уредување на градежното земјиште. 

 Водоснабдителен или канализационен систем изграден со средства на граѓани, домашни и странски 

донатори или други корисници, со договор се отстапува на управување на давателот на услугата и претставува целина на 

единствениот водоснабдителен или канализационен систем. 

8. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

1. За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на Општина Прилеп. 

2. Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Сл.гласник на Општина Прилеп,,.   

 

 

                Број 25-2705/22                                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 

              26.12.2016  година                                             на Советот 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 ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНА 

И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП  

2014-2019 ГОДИНА 

 

 

  1. Програмата за измена и дополнување на 

Програмата за спомен обележја на Општина Прилеп 

2014-2019 година,  се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број08 2707/22                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2016 година                                   на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                            Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на чл.17 од Закон за меморијалните 

споменици и спомен обележјата  (“Сл. весник на Р 

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

точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 47 од 

Статутот на Општина Прилеп (‟‟Службен гласник на 

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

Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на  

26.12.2016 година,  донесе: 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ПРОГРАМАТА ЗА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА НА 

ОПШТИНА ПРИЛЕП 2014-2019 ГОДИНА 

 

Програмата за спомен обележја на Општина 

Прилеп 2014-2019 година се дополнува со : 

 

ДУЧЕ БАРАБАНЏИЈАТА (АБЕРЏИЈАТА) 

Прилепскиот народ го памети првиот гласник 

Дуче Барабанџијата и неговите познати извици и 

соопштенија. “Народе, чујте и почујте!”.  Не бледнее 

сеќавањето на уникатниот аберџија од ќошињата, низ 

пазарот, по училиштата, пред работните акции, 

слетовите, приредбите, спортските натпревари... Го 

вртел градот и соопштувал вести за манифестации, за 

празници, за отворање продавници, фабрики, 

намалување на цените, вакцинирања, загубено - најдено.  

Тоа бил Димко Атанасоски - Дуче Барабанџијата. Бил 

вработен кака општински гласник, небаре подвижно 

радио. Не бил само телал, туку располагал и со дух за 

презентација. Додавал, одземал, римувал, ја правел 

веста привлечна. Првин тропал со барабанчето околу 

вратот, па со ѕвонлив глас ги кажувал зборовите како 

нижани. Тажните гиразвеселувал. Им бил мелем на 

душата на неарните и луѓето со гајлиња. Не му требале 

фермани. Памтел до 60 реченици, а бил неписмен. 

Се памети како мајтапчија и интелигентен 

човек.  Умеел и да кажува и курназлаци. 

Бил и печалбар во Романија каде го добил 

прекарот Дуче. Експлозија му ги оштетила видот и 

слухот. Живеел 81 година. Починал во 1971 година.     

Пратеникот Василие Трбиќ сакал да му крени 

споменик на живот, а општина Прилеп внесувајќи го во 

својата програма ќе го исполни неговиот аманет за да 

му се изгради сведоштво во Старата чаршија. 

 

БИСТИ НА НАРОДНИ ХЕРОИ ОД ПРИЛЕП 

Атанас Забазноски 

Борко Темелковски 

Вера Ацева 

Ѓоре Дамески 

Илија Јованоски 

Крсте Црвенковски 

 

 Завршни одредби: 

 Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Прилеп,,. 

 

 
               Број  25-2705/23                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

              26.12.2016  година               на Советот 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.273/1 -КО БЕРОВЦИ, НА БАРАЊЕ ОД 

АНЃЕЛЕВСКА ВЕСЕЛКА 

 

 

  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.273/1 -КО 

Беровци, на барање од Анѓелевска Веселка,  се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
   Број08 2707/23                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2016 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 26.12.2016 

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.273/1 -KO Беровци, на барање од 

Анѓелевска Веселка 

 

    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.273/1 -KO 

Беровци, на барање од Анѓелевска Веселка. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

   
 
               Број  25-2705/24                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

              26.12.2016  година               на Советот 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.1721/1И1740 -КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ 

ОД АТАНАСОСКИ ЉУПЧЕ 

 

 

 

 

  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.1721/1и1740 -КО Ореовец, на барање од Атанасоски 

Љупче,  се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 

 
 

   Број08 2707/24                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2016 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 26.12.2016 

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.1721/1и1740 -KO Ореовец, на барање од Атанасоски 

Љупче 

 

 

    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.1721/1и1740 -KO Ореовец. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

   

 

 
               Број  25-2705/25                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

              26.12.2016  година               на Советот 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.52/3И50 -КО СЕЛЦЕ, НА БАРАЊЕ ОД 

БОГЕСКИ ТОДОР 

 

 

  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.52/3и50 -

КО Селце, на барање од Богески Тодор,  се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број08 2707/25                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2016 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 26.12.2016 

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.52/3и50 -KO Селце, 

 на барање од Богески Тодор 

 

    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.52/3и50 -

KO Селце. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

   

 
               Број  25-2705/26                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
              26.12.2016  година               на Советот 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.504 -КО ГОЛЕМ РАДОБИЛ, НА БАРАЊЕ 

ОД БОШКОВСКИ КАМЧЕ 

 

 

  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.504 -КО 

Голем Радобил, на барање од Бошковски Камче,  се 

објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број08 2707/26                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2016 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 26.12.2016 

година, донесе:  
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О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.504 -KO 

Голем Радобил, на барање од Бошковски Камче 

 

 

    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.504 -KO 

Голем Радобил. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

   
               Број  25-2705/27                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
              26.12.2016  година               на Советот 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.3988 -КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД 

ВАСИЛЕСКИ ЖИВКО 

 

 

  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.3988 -КО 

Варош, на барање од Василески Живко,  се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број08 2707/27                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2016 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 26.12.2016 

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.3988 -KO 

Варош, на барање од Василески Живко 

 

    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.3988 -KO 

Варош. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

   
 
               Број  25-2705/28                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

              26.12.2016  година               на Советот 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.3919 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

ДИМОСКИ ВАЛЕНТИН 

 

  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.3919 -КО 

Прилеп, на барање од Димоски Валентин,  се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број08 2707/28                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2016 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 26.12.2016 

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.3919 -KO 

Прилеп, на барање од Димоски Валентин 

 

 

    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.3919 -KO 

Прилеп. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

  
               Број  25-2705/29                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

              26.12.2016  година               на Советот 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.23316 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

ИЛИЈЕСКИ ТРАЈКО 

 

 

  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.23316 -

КО Прилеп, на барање од Илијески Трајко,  се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 

   Број08 2707/29                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2016 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 26.12.2016 

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.23316 -KO 

Прилеп, на барање од Илијески Трајко 

 

 

    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.23316 -KO 

Прилеп. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

          
               Број  25-2705/30                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

              26.12.2016  година               на Советот 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.2897И2904/2 -КО ПРИСАД, НА БАРАЊЕ ОД 

ЈОВЧЕСКА ЦВЕТАНКА 
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  1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат 

и вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.2897и2904/2 -КО Присад, на барање од Јовческа 

Цветанка,  се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
 

   Број08 2707/30                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2016 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 26.12.2016 

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.2897и2904/2 -KO Присад,  

на барање од Јовческа Цветанка 

 

 

    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.2897и2904/2 -KO Присад. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

   

 

 
               Број  25-2705/31                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
              26.12.2016  година               на Советот 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.732/1 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

КАФЕЏИОСКА ПАВЛИНКА 

 

 

  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.732/1 -КО 

Прилеп, на барање од Кафеџиоска Павлинка,  се 

објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број08 2707/31                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2016 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 26.12.2016 

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.732/1 -KO 

Прилеп, на барање од Кафеџиоска Павлинка 

 

    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.732/1 -KO 

Прилеп. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

  
               Број  25-2705/32                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

              26.12.2016  година               на Советот 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.2887/12 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

КИТАНОВСКИ 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.2887/12 -

КО Прилеп, на барање од Китановски Жарко,  се 

објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број08 2707/32                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2016 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 26.12.2016 

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.2887/12 -

KO Прилеп, на барање од Китановски 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.2887/12 -

KO Прилеп. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

   
               Број  25-2705/33                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
              26.12.2016  година               на Советот на Општина Прилеп 

                      Прилеп                                   м-р Никола Димески 

 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина 

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

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

Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА 

КП БР.10/2 -КО СЕЛЦЕ, НА БАРАЊЕ ОД 

КОТЕСКИ БЛАГОЈА И НИКОЛИНА 

 

 

  1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат 

и вклопување на бесправниот објект на КП бр.10/2 -КО 

Селце, на барање од Котески Благоја и Николина,  се 

објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број08 2707/33                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2016 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 26.12.2016 

година, донесе:  
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О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.10/2 -KO 

Селце, на барање од Котески Благоја и Николина 

 

 

    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.10/2 -KO 

Селце. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

   

 
               Број  25-2705/34                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
              26.12.2016  година               на Советот 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.232/3 -КО МАЛО КОЊАРИ, НА БАРАЊЕ ОД 

КРСТЕСКА МЕНКА 

 

 

  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.232/3 -КО 

Мало Коњари, на барање од Крстеска Менка,  се 

објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број08 2707/34                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2016 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 26.12.2016 

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.232/3 -KO 

Мало Коњари, на барање од Крстеска Менка 

 

 

    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.232/3 -KO 

Мало Коњари. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

   

 
               Број  25-2705/35                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
              26.12.2016  година               на Советот 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.366 -КО БЕРОВЦИ, НА БАРАЊЕ ОД 

МАЗНЕСКИ ВЛАДИМИР 
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  1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат 

и вклопување на бесправниот објект на КП бр.366 -КО 

Беровци, на барање од Мазнески Владимир,  се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
   Број08 2707/35                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2016 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 26.12.2016 

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.366 -KO 

Беровци, на барање од Мазнески Владимир 

 

 

    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.366 -KO 

Беровци. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

   

 

 
               Број  25-2705/36                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
              26.12.2016  година               на Советот 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 ЛЕНИШТЕ, НА БАРАЊЕ ОД 

МОМИРОСКА 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.452 -КО 

Лениште, на барање од Момироска Славица,  се 

објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 

 
 

   Број08 2707/36                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2016 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 26.12.2016 

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 -KO 

Лениште, на барање од Момироска 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.452 -KO 

Лениште. 
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член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

   

 
               Број  25-2705/37                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

              26.12.2016  година               на Советот 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.2013/1 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

ПАЗЕСКИ РИСТО 

 

 

  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.2013/1 -

КО Прилеп, на барање од Пазески Ристо,  се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
   Број08 2707/37                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2016 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 26.12.2016 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.2013/1 -KO 

Прилеп, на барање од Пазески Ристо 

 

    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.2013/1 -KO 

Прилеп. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

   

 
               Број  25-2705/38                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

              26.12.2016  година               на Советот 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.1084 -КО КАНАТЛАРЦИ, НА БАРАЊЕ ОД 

РЕЏЕПОСКИ СЕЛАТИН 

 

 

  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.1084 -КО 

Канатларци, на барање од Реџепоски Селатин,  се 

објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број08 2707/38                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2016 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 
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на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2016 

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.1084 -KO Канатларци, 

 на барање од Реџепоски Селатин 

 

 

    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.1084 -KO 

Канатларци. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

   

 
               Број  25-2705/39                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

              26.12.2016  година               на Советот 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.122 -КО ЛЕНИШТЕ, НА БАРАЊЕ ОД 

СПИРКОСКИ ТРАЈЧЕ 

 

 

  1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат 

и вклопување на бесправниот објект на КП бр.122 -КО 

Лениште, на барање од Спиркоски Трајче,  се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 

   Број08 2707/39                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2016 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 26.12.2016 

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.122 -KO 

Лениште, на барање од Спиркоски Трајче 

 

 

    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.122 -KO 

Лениште. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

   
 
               Број  25-2705/40                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

              26.12.2016  година               на Советот 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 

УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА 

ЗЕМЈИШТЕТО СПОРЕД ГУП ЗА ПРИЛЕП, НА 

ОБЈЕКТ БР.1, НА КП БР.19581/2-КО –ПРИЛЕП, ОД 

Ф-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И 

СЕРВИСИ ВО  ДОМУВАЊЕ, НА БАРАЊЕ ОД 

АТАНАСОСКИ БОРИСАВ 
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  1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши усогласување на намената на 

земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.1, на 

КП бр.19581/2-КО –Прилеп, од Ф-производство, 

дистрибуција и сервиси во  домување, на барање од 

Атанасоски Борисав,  се објавува  во “Службен гласник 

на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број08 2707/40                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2016 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 26.12.2016 

година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши усогласување на намената на земјиштето според 

ГУП за Прилеп, на објект бр.1, на КП бр.19581/2-КО –

Прилеп, од Ф-производство, дистрибуција и сервиси во  

домување, на барање од Атанасоски Борисав 

 

 

    член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши усогласување на намената на 

земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.1, на 

КП бр.19581/2-КО –Прилеп, од Ф-производство, 

дистрибуција и сервиси во  домување. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

   

 
               Број  25-2705/41                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

              26.12.2016  година               на Советот 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 

УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА 

ЗЕМЈИШТЕТО СПОРЕД ГУП ЗА ПРИЛЕП, НА 

ОБЈЕКТ БР.1, НА КП БР.5076-КО –ПРИЛЕП, ОД 

ОД  Д-2 ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО ВО  

ДОМУВАЊЕ, НА БАРАЊЕ ОД ЕРЧИН АЗИРЕ 

 

 

  1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши усогласување на намената на 

земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.1, на 

КП бр.5076-КО –Прилеп, од од  Д-2 Заштитно зеленило 

во  домување, на барање од Ерчин Азире,  се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број08 2707/41                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2016 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 26.12.2016 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши усогласување на намената на земјиштето според 

ГУП за Прилеп, на објект бр.1, на КП бр.5076-КО –

Прилеп, од од  Д-2 Заштитно зеленило во  домување, 

 на барање од Ерчин Азире 

 

 

    член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши усогласување на намената на 

земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.1, на КП 

бр.5076-КО –Прилеп, од од  Д-2 Заштитно зеленило во  

домување. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 
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               Број  25-2705/42                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

              26.12.2016  година               на Советот 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 

УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА 

ЗЕМЈИШТЕТО СПОРЕД ГУП ЗА ПРИЛЕП, НА 

ОБЈЕКТ БР.2, НА КП БР.19180/2-КО –ПРИЛЕП, ОД  

ПАРКИНГ ПРОСТОР ВО  ДОМУВАЊЕ, НА 

БАРАЊЕ ОД КОНЕСКА КАРОЛИНА 

 

 

  1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши усогласување на намената на 

земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.2, на 

КП бр.19180/2-КО –Прилеп, од  паркинг простор во  

домување, на барање од Конеска Каролина,  се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број08 2707/42                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2016 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 26.12.2016 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши усогласување на намената на земјиштето според 

ГУП за Прилеп, на објект бр.2, на КП бр.19180/2-КО –

Прилеп, од  паркинг простор во  домување,  

на барање од Конеска Каролина 

 

 

    член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши усогласување на намената на 

земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.2, на 

КП бр.19180/2-КО –Прилеп, од  паркинг простор во  

домување. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

   

 
               Број  25-2705/43                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
              26.12.2016  година               на Советот 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 

УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА 

ЗЕМЈИШТЕТО СПОРЕД ГУП ЗА ПРИЛЕП, НА 

ОБЈЕКТ БР.1, НА КП БР.16325-КО –ПРИЛЕП, ОД 

ОД ЗОНА Д-2 ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО ВО  

ДОМУВАЊЕ А1, НА БАРАЊЕ ОД НИКОЛОВ 

ВИНКО 

 

 

  1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши усогласување на намената на 

земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.1, на 

КП бр.16325-КО –Прилеп, од од зона Д-2 заштитно 

зеленило во  домување А1, на барање од Николов 

Винко,  се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 

 
   Број08 2707/43                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2016 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 
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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 26.12.2016 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши усогласување на намената на земјиштето 

според ГУП за Прилеп, на објект бр.1, на КП бр.16325-

КО –Прилеп, од од зона Д-2 заштитно зеленило во  

домување А1, на барање од Николов Винко 

 

 

    член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши усогласување на намената на 

земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.1, на 

КП бр.16325-КО –Прилеп, од од зона Д-2 заштитно 

зеленило во  домување А1. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

   

 
               Број  25-2705/44                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

              26.12.2016  година               на Советот 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 ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ УСОГЛАСУВАЊЕ НА 

НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО СПОРЕД ГУП ЗА 

ПРИЛЕП, НА ОБЈЕКТ БР.4, НА КП БР.11158-КО –

ПРИЛЕП, ОД ОД ЗОНА В-1 ОБРАЗОВАНИЕ ВО  

ДОМУВАЊЕ А1-(ПОМОШЕН ОБЈЕКТ), НА 

БАРАЊЕ ОД ПАНЕСКИ СОТИР 

 

 

  1. Одлуката за утврдување неисполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши усогласување на 

намената на земјиштето според ГУП за Прилеп, на 

објект бр.4, на КП бр.11158-КО –Прилеп, од од зона В-1 

образование во  домување А1-(помошен објект), на 

барање од Панески Сотир,  се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број08 2707/44                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2016 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 26.12.2016 

година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување неисполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши усогласување на намената на земјиштето 

според ГУП за Прилеп, на објект бр.4, на КП бр.11158-

КО –Прилеп, од од зона В-1 образование во домување 

А1-(помошен објект), на барање од Панески Сотир 

 

 

    член 1 

             Се утврдува дека не се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши усогласување на намената на 

земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.4, на 

КП бр.11158-КО –Прилеп, од од зона В-1 образование 

во  домување А1-(помошен објект). 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

   
               Број  25-2705/45                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

              26.12.2016  година               на Советот 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 4844/1 КО- ПРИЛЕП 
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  1. Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 4844/1 КО- Прилеп,  се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број08 2707/45                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2016 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 26.12.2016 година,  донесе: 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 4844/1 КО- Прилеп 

 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на градежно 

земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.52957, издаден 

од страна на Агенција за катастар на недвижности - 

Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 

под бр.1105-29421/2016 од 14.12.2016, за КП 4844/1 за 

КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 4844/1 КО- Прилеп. 

 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на недвижности-

Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како 

надлежна институција, и се дава овластување да ја 

спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува 

основ за бришење на корисничко право над земјиштето 

од чл.1 од оваа Одлука. 

 

    чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 

на нејзиното објавување во „Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 

 
               Број  25-2705/46                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

              26.12.2016  година               на Советот 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 15008/4 КО- ПРИЛЕП 

 

 

  1. Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 15008/4 КО- Прилеп,  се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број08 270746                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2016 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 26.12.2016 година,  донесе: 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 15008/4 КО- Прилеп 

 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на градежно 

земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.54402, издаден 

од страна на Агенција за катастар на недвижности - 

Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 

под бр.1105-11601/2014 од 24.03.2014, за КП 15008/4 за 

КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 15008/4 КО- Прилеп. 

 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на недвижности-

Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како 

надлежна институција, и се дава овластување да ја 

спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува 

основ за бришење на корисничко право над земјиштето 

од чл.1 од оваа Одлука. 

 

    чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 

на нејзиното објавување во „Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 

 
 
               Број  25-2705/47                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

              26.12.2016  година               на Советот на Општина Прилеп 

                      Прилеп                                   м-р Никола Димески 
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