
 
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 

ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПОМОШ-СРЕДСТВА ЗА 

ИЗГРАДБА НА ЦРКВАТА ’’СВ.НАУМ 

ОХРИДСКИ’’-ПРИЛЕП 

 

 

  1. Одлуката за доделување на помош-

средства за изградба на црквата ’’Св.Наум Охридски’’-

Прилеп, се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
 

   Број 08 - 772/1                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.04.2017 година                                               на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                          Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на 

РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 45 од Статутот на 

Општина Прилеп ( “Службен гласник на Општина 

Прилеп” 6/2003), Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 13.04.2017 година, донесе:  
 

 

О  Д  Л  У  К  А 
за доделување на помош - средства за изградбата 

на  Црквата “Св. Наум Охридски” Прилеп 

 
Член 1 

           Со оваа Одлука Советот на Општина Прилеп 

доделува средства за изградбата на  Црквата “Св. Наум 

Охридски “ Прилеп. 

 

           Помошта се состои од парични средства во 

висина од 250.000 денари  од  Буџетот за 2017 година. 

   
Член 2 

 Средствата од член 1 став 2 на оваа Одлука се 

обезбедуваат од средствата во Потпрограма К40 – 

Културни манифестации и творештва, ставка 464-Разни 

трансфери, од Подставка 464990-Други трансфери, 

предвидени во на Буџетот на Општина Прилеп за 2017 

година.  

 
Член 3  

 Уплатата на средствата од член 1 на оваа 

Одлука да се изврши на Македонска Православна 

Црква- Охридска Архиепископија- Храм “Свето 

Благовештение” Прилеп со назнака за изградба на црква 

“Свети Наум Охридски” со жиро сметка 

300020000340408 Комерцијална банка АД Скопје. 

  
Член 4 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 
      Бр.35-770/2                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                                на Советот на Општина Прилеп                   
      П р и л е п                                                  м-р  Никола Димески 

                                                                                           
 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

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

Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПОМОШ-СРЕДСТВА ЗА 

ИЗГРАДБА НА ЦРКВАТА ’’СВ.ПЕТКА’’-ПРИЛЕП 

 

 

 1. Одлуката за доделување на помош-средства за 

изградба на црквата ’’Св.Петка’’-Прилеп, се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

 

 

   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК    

 НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Службен гласник на 

Општина Прилеп – 

Излегува по потреба 

13 Април 2017 година 

Службен гласник број 4 

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 

 

http://www.prilep.gov.mk/
mailto:prilep@prilep.gov.mk
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   Број 08 - 772/2                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.04.2017 година                                                  на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                          Марјан Ристески 

 

 

    

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на 

РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 45 од Статутот на 

Општина Прилеп ( “Службен гласник на Општина 

Прилеп” 6/2003), Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 13.04.2017 година, донесе:  

 
О  Д  Л  У  К  А 

за доделување на помош - средства за изградбата 
на  Црквата “Св. Петка” Прилеп 

 
 

Член 1 
           Со оваа Одлука Советот на Општина Прилеп 

доделува средства за изградбата на  Црквата “Св. 

Петка” Прилеп. 

 
           Помошта  се состои од парични средства во 

висина од 2.000.000 денари  од  Буџетот за 2017 година. 

   
Член 2 

 Средствата од член 1 став 2 на оваа Одлука се 

обезбедуваат од средствата во Потпрограма А00 - Совет 

на Општината, ставка 464-Разни трансфери, од 

Подставка 464990-Други трансфери, предвидени во на 

Буџетот на Општина Прилеп за 2017 година.  
 

Член 3  
 Уплатата на средствата од член 1 на оваа 

Одлука да се изврши на  Македонска Православна 

Црква- Охридска Архиепископија- Храм “Света Петка”- 

Точила Прилеп со жиро-сметка 500000000887189- 

Стопанска банка АД Битола. 

  
Член 4 

 Оваа Одлука влегува во сила oосмиот ден од 

денот на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 
 
      Бр.35-770/3                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                                на Советот на Општина Прилеп                   
      П р и л е п                                                 м-р  Никола Димески 

                                                                                           
 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

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

Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПОМОШ-СРЕДСТВА ЗА 

ИЗГРАДБА НА ЏАМИЈАТА ВО УЗ ТРИЗЛА 2 ВО 

ПРИЛЕП 

 

 

  1. Одлуката за доделување на помош-

средства за изградба на Џамијата во УЗ Тризла 2 во 

Прилеп, се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
 

   Број 08 - 772/3                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.04.2017 година                                         на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                   Марјан Ристески 

 

 

 Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на 

РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 45 од Статутот на 

Општина Прилеп ( “Службен гласник на Општина 

Прилеп” 6/2003), Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 13.04.2017 година, донесе:  
 

О  Д  Л  У  К  А 
за доделување на помош - средства за изградбата 

на  Џамијата во УЗ Тризла 2 во Прилеп 

 
 

Член 1 
           Со оваа Одлука Советот на Општина Прилеп 

доделува средства за изградбата на  Џамијата во УЗ 

Тризла 2 во Прилеп. 

 
           Помошта  се состои од парични средства во 

висина од 500.000 денари  од  Буџетот за 2017 година. 

   
Член 2 

 Средствата од член 1 став 2 на оваа Одлука се 

обезбедуваат од средствата во Потпрограма А00 – 

Совет на општина, ставка 464-Разни трансфери, од 

Подставка 464990-Други трансфери, предвидени во 

Буџетот на Општина Прилеп за 2017 година.  

 
Член 3  

 Уплатата на средствата од член 1 на оваа 

Одлука да се изврши на  Религиозна група “Ехли Сунет 

Вел Џемат” Прилеп со жиро-сметка 300020000505793- 

Комерцијална банка АД Скопје. 

  
Член 4 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
 

      Бр.35-770/4                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
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 13.04.2017 година                               на Советот на Општина Прилеп                   
      П р и л е п                                               м-р  Никола Димески 

                                                                                           
 

 
Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

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

Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ПОМОШНА 

ГРАДБА ВО ФУНКЦИЈА НА ЈКП ПАЗАРИ –

ПРИЛЕП 

 

 

  1. Одлуката за давање на трајно користење 

на помошна градба во функција на ЈКП Пазари –

Прилеп, се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
 

   Број 08 - 772/4                                               ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 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 13.04.2017 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

за давање на трајно користење на помошна градба во 

функција на ЈКП Пазари -Прилеп 

Член 1 

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

даваат на трајно користење  помошна градба во 

функција на градскиот пазар, согласно договорот за 

давање во сопственост на помошна градба во функција 

на градски пазар-Прилеп склучен помеѓу Општина 

Прилеп и Центар за развој на Пелагонискиот плански 

регион, бр. 03-617/1 од 23.03.2017 година. 

 

Член 2 

Помошната градба се состои од работите 

опишани по единици мерки и количина во Записникот 

за примопредавање на изведени работи бр.03-617/2 од 

23.03.2017 година. 

 

Член 3 

 Помошната градба од член 1 на оваа одлука се 

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

надомест. 

 

Член 4 

 Градоначалникот на општина Прилеп склучува 

договор со директорот на ЈКП ,,Пазари’’- Прилеп,со кој 

се уредуваат правата и обврските за помошната градба 

од член 1 на оваа одлука која се дава на  трајно  

користење. 

 

 

Член 5 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот  на објавувањето во „Службен гласник на 

општина Прилеп”. 

 

 
                  Бр.35-770/5                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
            13.04.2017 година                    на Советот на Општина Прилеп                   
                   П р и л е п                                 м-р  Никола Димески 

                                                                                           
 

 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

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

Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2018 ГОДИНА НА ЈКП 

ПАЗАРИ –ПРИЛЕП, БР. 02-97/1 ОД 28.03.2017 ГОД 

 

 

  1. Одлуката за давање согласност на 

Годишниот план за вработување во 2018 година на ЈКП 

Пазари –Прилеп, бр. 02-97/1 од 28.03.2017 год, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 

 
   Број 08 - 772/5                                               ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.04.2017 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 
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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 13.04.2017, донесе: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Годишниот план за вработување 

во 2018 година на ЈКП Пазари –Прилеп, бр. 02-97/1 од 

28.03.2017 год 

 

 

член 1 

               Се дава согласност на Годишниот план за 

вработување во 2018 година на ЈКП Пазари –Прилеп, бр. 

02-97/1 од 28.03.2017 год. 

 

                                       

член 2 

Одлуката да се достави до Градоначалникот, 

ЈКП Пазари –Прилеп ЈКП Пазари –Прилеп и архивата на 

Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 

 
                  Бр.35-770/6                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
            13.04.2017 година                     на Советот на Општина Прилеп                   
                   П р и л е п                                    м-р  Никола Димески 

                                                                                           
 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

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

Општина Прилеп,  донесе: 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА 

ПАРКИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА, УРЕДУВАЊЕ И 

НАЧИН НА НАПЛАТА НА ЈАВНИТЕ 

ПАРКИРАЛИШТА, КАКО И БЛОКИРАЊЕ, 

ДЕБЛОКИРАЊЕ, ПРЕМЕСТУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ 

НА ВОЗИЛА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 

ПРИЛЕП 

 

 

  1. Одлуката за  изменување и дополнување 

на Одлуката за условите и начинот на паркирање, 

организација, уредување и начин на наплата на јавните 

паркиралишта, како и блокирање, деблокирање, 

преместување и чување на возила на подрачјето на 

Општина Прилеп, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08 - 772/6                                               ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 година                                            на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                         Марјан Ристески 

 

 

 

Врз основа на чл.104 од Законот за јавните патишта 

(“Сл.весник на РМ”бр.26/96, 40/99, 96/00, 29/02, 68/04, 

31/06, 30/07, 137/07) и чл.22, 24, и 36 од Законот за 

локална самоуправа (“Сл.весник на РМ”бр.5/02), 

Законот за безбедност на сообраќајот („Сл.весник на 

РМ”бр.54/07) Советот на општина Прилеп, на седницата 

одржана на ден 13.04.2017 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за  изменување и дополнување на Одлуката за 

условите и начинот на паркирање, организација, 

уредување и начин на наплата на јавните 

паркиралишта, како и блокирање, деблокирање, 

преместување и чување на возила на подрачјето на 

Општина Прилеп 

 

 

Член 1 

 Во Одлуката за условите и начинот на 

паркирање, организација, уредување и начин на наплата 

на јавните паркиралишта, како и блокирање, 

деблокирање, преместување и чување на возила на 

подрачјето на Општина Прилеп бр.07 140/21 од 

18.01.2008 год., објавена во Службен гласник на 

Општина Прилеп бр.2 од 22.01.2008 год., се вршат 

следните измени и дополнувања: 

 

 Во членот 1 алинеа 2 се менува и гласи: 

-„Условите и начинот на паркирање, организацијата, 

условите и начинот на наплата на надоместок за 

паркирање'', така што членот 1 гласи: 

 

 „Со оваа одредба се одредуваат: 

-Јавните паркиралишта (со наплата и бесплатни) на 

подрачјето на Општина Прилеп, 

-Условите и начинот на паркирање, организацијата, 

условите и начинот на наплата на надоместок за 

паркирање, 

-Висината на надоместокот на паркирање, 

-Условите и начинот на блокирање, деблокирање, 

преместување и чување на непрописно запрените и 

паркирани возила. 

-Висината на трошоците за блокирање, отстранување и 

чување на непрописно паркираните возила.'' 

 

Член 2 

 Во членот 11 на почетокот од реченицата се 

додаваат зборовите „Условите и начинот на паркирање, 
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организацијата, уредувањето и'', така што членот 11 

гласи: 

„ Условите и начинот на паркирање, организацијата, 

уредувањето и начинот на наплата на јавните 

паркиралишта се утврдува со Општите услови кои ги 

донесува Советот на Општината, по предлог на Јавното 

претпријатие. '' 

 

Член 3 

 Во членот 13 став 2 зборовите „од шест 

месеци'', се бришат, така што членот 13 гласи: 

 „Со корисникот на резервирано паркинг место 

Јавното претпријатие склучува договор за закуп во 

согласност со одредбите од оваа одлука. 

 Договорот за закуп се склучува за временски 

период до една година, со можност за продолжување. 

 Исклучително од одредбата од став 2 од овој 

член, заради промена на сообраќајните услови, 

договорот може да се раскине и пред истекот на рокот 

од една година, под услов на корисникот да му се 

обезбеди друго паркинг место во непосредна близина.'' 

 

Член 4 

  Во членот 16 по ставот 1 се додава нов став 2 

кој гласи: 

 „Корисниците на паркинг места од член 16 

точка 4 - физичко лице:  

-станар во стан со адреса на живеење што гравитира на 

јавното паркиралиште т.е јавната површина наменета за 

паркирање,  

-вработен во правно лице чие седиште од решението за 

упис во Централен регистар гравитира на јавното 

паркиралиште т.е јавната површина наменета за 

паркирање, и 

-занаетчии во дуќан чија адреса од решението за упис во 

Централен регистар или уписникот што го води 

надлежно тело, гравитира на јавното паркиралиште т.е 

јавната површина наменета за паркирање, 

имаат можност за закуп на паркинг места за кои ќе 

плаќаат повластен надоместок. '' 

 

Член 5 

  Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Прилеп''. 

 
 

 
            Бр.35-770/7                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
       13.04.2017 година                на Советот на Општина Прилеп                  
            П р и л е п                            м-р  Никола Димески 
                                                                                           

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

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

Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА 

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 

ЈП ЗА ПУП- ПРИЛЕП, БР.02-273/5 ОД 

 29.03.2017 ГОД 

 

 

 

  1. Одлуката за давање согласност на 

Статутарна одлука за измена и дополнување на 

Статутот на ЈП за ПУП- Прилеп, бр.02-273/5 од 

29.03.2017 год, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
 
 

   Број 08 - 772/7                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 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 13.04.2017 година, донесе: 

 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

 за давање согласност на Статутарна одлука за измена и 

дополнување на Статутот на ЈП за ПУП- Прилеп, 

 бр.02-273/5 од 29.03.2017 год  

 

 

член 1 

          Се давање согласност на Статутарна одлука за 

измена и дополнување на Статутот на ЈП за ПУП- 

Прилеп, бр.02-273/5 од 29.03.2017 год. 
 

 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП, 

Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 
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член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 
 
 

      Бр.35-770/8                                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                                 на Советот на Општина Прилеп                   
      П р и л е п                                                   м-р  Никола Димески 

 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

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

Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА СЛОБОДЕН 

И ПОСЕБЕН ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ, 

НА ЈП ЗА ПУП- ПРИЛЕП, БР.02-273/7 ОД  

29.03.2017 ГОД 

 

 

  1. Одлуката за давање согласност на 

Ценовникот за слободен и посебен линиски превоз на 

патници, на ЈП за ПУП- Прилеп, бр.02-273/7 од 

29.03.2017 год, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
   Број 08 - 772/8                                                ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 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 

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 13.04.2017 година, донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

 за давање согласност на Ценовникот за слободен и 

посебен линиски превоз на патници, на ЈП за ПУП- 

Прилеп, бр.02-273/7 од 29.03.2017 год  

 

 

член 1 

          Се давање согласност на Ценовникот за 

слободен и посебен линиски превоз на патници, на ЈП за 

ПУП- Прилеп, бр.02-273/7 од 29.03.2017 год. 
 

 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП, 

Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 

 
      Бр.35-770/9                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                              на Советот на Општина Прилеп                   
      П р и л е п                                             м-р  Никола Димески 

 

 
Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

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

Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ 

НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 

УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПАРКИРАЊЕ, 

ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИНОТ НА НАПЛАТА НА 

ЈАВНИТЕ ПАРКИРАЛИШТА, КАКО И 

БЛОКИРАЊЕ, 

ДЕБЛОКИРАЊЕ,ПРЕМЕСТУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ 

НА ВОЗИЛА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 

ПРИЛЕП, НА ЈП ЗА ПУП ПРИЛЕП БР. 02-273/8 ОД 

29.03.2017 ГОД 

  1. Одлуката за давање согласност на 

Одлуката за усвојување на Општите услови за 

уредување на условите и начинот на паркирање, 

организација и начинот на наплата на јавните 

паркиралишта, како и блокирање, деблокирање, 

преместување и чување на возила на подрачјето на 

Општина Прилеп, на ЈП за ПУП Прилеп бр. 02-273/8 од 

29.03.2017 год, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
   Број 08 - 772/9                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 година                                          на Општина Прилеп  

    П р и л е п                                                       Марјан Ристески 
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      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 

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 13.04.2017 година, донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

 за давање согласност на Одлуката за усвојување на 

Општите услови за уредување на условите и начинот на 

паркирање, организација и начинот на наплата на 

јавните паркиралишта, како и блокирање, деблокирање, 

преместување и чување на возила на подрачјето на 

Општина Прилеп, на ЈП за ПУП Прилеп бр. 02-273/8 од 

29.03.2017 год 

 

член 1 

          Се давање согласност на Одлуката за усвојување 

на Општите услови за уредување на условите и начинот 

на паркирање, организација и начинот на наплата на 

јавните паркиралишта, како и блокирање, деблокирање, 

преместување и чување на возила на подрачјето на 

Општина Прилеп, на ЈП за ПУП Прилеп бр. 02-273/8 од 

29.03.2017 год. 
 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП, 

Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 

 

 
      Бр.35-770/10                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                              на Советот на Општина Прилеп                   
      П р и л е п                                            м-р  Никола Димески 

 

 
Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

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

Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2018 ГОДИНА НА ЈП ЗА ПУП 

ПРИЛЕП, БР. 01-268/1 ОД 27.03.2017 ГОД 

 

 

  1. Одлуката за давање согласност на 

Годишниот план за вработување во 2018 година на ЈП за 

ПУП Прилеп, бр. 01-268/1 од 27.03.2017 год, се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08 - 772/10                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 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 13.04.2017, донесе: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2018 година на ЈП за ПУП –Прилеп, бр. 

01-268/1 од 27.03.2017 год 

 

 

член 1 

               Се дава согласност на Годишниот план за 

вработување во 2018 година на ЈП за ПУП –Прилеп, бр. 

01-268/1 од 27.03.2017 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’’. 

 

 
      Бр.35-770/11                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                             на Советот на Општина Прилеп                   
      П р и л е п                                               м-р  Никола Димески 

 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 
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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 ПРОГРАМАТА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВА ВО ПРИРОДА ЗА 

УЧЕНИЦИТЕ ОД V ОДДЕЛЕНИЕ ВО 

ДЕВЕТГОДИШНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО 

УЧЕБНАТА  2016/17 ГОДИНА, НА ООУ “КИРЕ 

ГАВРИЛОСКИ-ЈАНЕ” – ПРИЛЕП 

 

 

  1. Одлуката за давање согласност на 

Програмата за реализација на настава во природа за 

учениците од V одделение во деветгодишно основно 

образование во учебната  2016/17 година, на ООУ “Кире 

Гаврилоски-Јане” – Прилеп, се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
   Број 08 - 772/11                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.04.2017 година                                         на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                 Марјан Ристески 

 

 

 

              Врз основа на член 7 од Правилникот за 

начинот на изведување на ученичките екскурзии и 

другите слободни активности на учениците од 

основните училишта  бр. 07 -992/2 од 05.06.2014 година 

на Министерот за образование, 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  

13.04.2017 година,  донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А  

за давање согласност на Програмата за реализација на 

настава во природа за учениците од V одделение во 

деветгодишно основно образование во учебната  2016/17 

година, на ООУ “Кире Гаврилоски-Јане” – Прилеп 

 

Член 1 

              Се дава согласност на Програмата за 

реализација на настава во природа за учениците од V 

одделение во деветгодишно основно образование во 

учебната  2016/17 година, на ООУ “Кире Гаврилоски-

Јане” – Прилеп. 

 
                      член 2 

Одлуката да се достави до ООУ “Кире 

Гаврилоски-Јане” – Прилеп, Градоначалникот и 

архивата на Општина Прилеп. 

 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 
 

      Бр.35-770/12                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                             на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                           м-р  Никола Димески 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

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

Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВА ВО ПРИРОДА ЗА 

УЧЕНИЦИТЕ ОД V ОДДЕЛЕНИЕ ВО 

ДЕВЕТГОДИШНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО 

УЧЕБНАТА  2016/17 ГОДИНА, НА ООУ 

“КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ПРИЛЕП 

 

 

  1. Одлуката за давање согласност на 

Програмата за реализација на настава во природа за 

учениците од V одделение во деветгодишно основно 

образование во учебната  2016/17 година, на ООУ 

“Климент Охридски” – Прилеп, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08 - 772/12                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 година                                    на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                               Марјан Ристески 

 

 

 

 

 

              Врз основа на член 7 од Правилникот за 

начинот на изведување на ученичките екскурзии и 

другите слободни активности на учениците од 

основните училишта  бр. 07 -992/2 од 05.06.2014 година 

на Министерот за образование, 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  

13.04.2017  година,  донесе: 

 

 

     О   Д   Л   У   К   А  

за давање согласност на Програмата за реализација на 

настава во природа за учениците од V одделение во 
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деветгодишно основно образование во учебната  

2016/17 година, на ООУ “Климент Охридски” – Прилеп 

 

 

Член 1 

              Се дава согласност на Програмата за 

реализација на настава во природа за учениците од V 

одделение во деветгодишно основно образование во 

учебната  2016/17 година, на ООУ “Климент Охридски” 

– Прилеп. 

 

 
                       член 2 

Одлуката да се достави до ООУ “Климент 

Охридски” – Прилеп, Градоначалникот и архивата на 

Општина Прилеп. 

 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 

 
 

      Бр.35-770/13                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                              на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                               м-р  Никола Димески 

 

 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

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

Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

КУЛТУРА 2017 ГОДИНА 

 

  1. Програмата за култура 2017 година, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08 - 772/13                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.04.2017 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) и член 7 од Законот за култура („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 

116/10, 47/11, 51/11, 136/12,  23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 

154/15 и 39/16 - Одлука на Уставниот суд на РМ, 

У.бр.196/2007 од 16.1.2008 год, објавена во „Сл. на РМ“ 

бр. 15/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, 

одржана на 13.04.2017 година, донесе: 

 

 

ПРОГРАМА ЗА КУЛТУРА ЗА 2017 

 

Од програмата К4 Културни манифестации и 

творештво 

 

ЦЕЛИ 

 

АКТИВНОСТИ ВКУПЕН 

БУЏЕТ 

Водици - 

негување на 

културното 

наследство и 

традицијата. 

Месец: јануар. 

Локација: 

градски базен 

-печатење на 

покани  

-озвучување  

-подароци за 

учесници 

-свечен ручек 

50.000,00 ден. 

Карневал 

Прочка 

негување на 

културното 

наследство и 

традицијата. 

 Месец: февруари  

Локација: 

булевар Гоце 

Делчев 

-бина и 

озвучување  

-настап на 

музички групи 

-куклено шоу 

-мал огномет 

или друга   

пиротехника 

-печатење на 

рекламен  

материјал,  

-подароци за 

гостите 

-материјали за 

изработка на 

маски за 

училиштата 

-сместување на 

гости и 

учесници од 

странство                

-ручек за 

учесниците                           

-обезбедување, 

трасирање 

-украсување           

-парични 

награди за 

учесниците          

1.700.000,00 

ден. 

 

Денови на Крале 

Марко 

Месец: мај 

Локација: 

Мултимедијално 

плато Варош 

-печатење на 

материјали 

-организирање 

културно-

уметничка 

програма 

-трошоци за 

50.000,00 ден. 
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учесници 

-осветлување и 

озвучување 

- изложба  

Фестивал 

 Пеце 

Атанасоски-

Долнени 

Фестивал на 

народни 

инструменти. 

Месец: јули 

-трошоци за 

учесници 
120.000,00 

ден. 

  

 

 

Мариовско-

Мегленски 

средби 

Месец: мај 

-организирање 

на превоз 

-културно-

уметничка 

програма 

-озвучување 

-трошоци за 

учесници 

100.000,00 

ден. 

 

Фестивал 

Војдан 

Чернодрински 

Театарски 

фестивал. Месец: 

јуни,  

Локација:Центар 

за култура Марко 

Цепенков 

-печатење на 

материјали 

-трошоци за 

учесници-

сместување 

-организирање 

на тркалезни 

маси 

-награди 

500.000,00 

ден. 

 

Пиво фестивал 

Месец: јули 

Забавна музичка 

програма 

-настап на 

музички групи 

-печатење на 

рекламен  

материјал 

 

3.300.000,00 

ден. 

8. Август – 

Карпалак 

Месец: август 

Локација: 

споменик 

Карпалак 

-превоз до 

Карпалак 

-озвучување 

-ручек 

50.000,00 ден. 

11. Октомври 

 

 

- естрадни 

уметници 

-огномет 

-озвучување 

-обезбедување 

- печатење на 

покани 

300.000,00 

ден. 

Одбележување 

на 3 Ноември – 

Ден на 

ослободувањето 

на Прилеп 

-доделување на 

награди 

-коктел 

-изработка на 

плакети 

-изработка на 

омот за плакети 

и дипломи 

-златна плакета 

200.000,00 

ден. 

изработка на 

икона-прва 

награда 

-прикажување 

на филм 

-музичка група 

печатење на 

покани 

Есенски џез 

фестивал 

-настап на 

музички групи 

-печатење на 

рекламен  

материјал 

700.000,00 

ден. 

Одбележување 

на  

Св. Никола - 

патрон празник 

на градот 

-изработка на 

икона 

-печатење на 

покани 

-озвучување  

 

30.000,00 ден. 

Нова Година  -бина и 

озвучување 

-естрадни 

уметници 

-огномет 

-коктел 

-новогодишни 

пакетчиња за 

училишта и 

градинки 

-новогодишни 

пакетчиња за 

општина 

-елка  

-календари, 

тевтери, 

честитки, 

пенкала, 

привезоци 

-штедна книшка 

750.000,00 

ден. 

 

 

Гостување на 

Конвенција на 

FECC 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.000,00 

ден. 

 

Поддршка на   

ПРОГРАМАТА 

ЗА РАЗВОЈ НА 

КУЛТУРНИОТ 

ТУРИЗАМ ВО 

ПРИЛЕП ВО 

2013г, која 

предвидува: 

 

-Отпочнување 

со изработка и 

воведување на 

систем за 

правилно 

следење на 

податоците од 

туризмот 

- Анализа на 

2.000.000,00 

ден. 
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 туристичките 

потреби 

- Изготвување 

на проект 

„Поттикнување 

на развојот на 

алтернативни 

видови на 

туризам“ 

- Изготвување 

на проект за 

одбележување и 

сигнализација 

на туристичките 

места 

- Печатење на 

промотивни 

материјали од 

областа на 

културниот 

туризмот 

Меѓународна и 

билатерална 

соработка во 

областа на 

културниот 

туризам 

- Едукација и 

тренинг обуки 

за туристички 

проекти 

- Субвенции за 

разни 

туристички 

манифестации и 

форуми 

Организирање 

на следните 

настани: 

Ултра 

маратон„По 

стапките на 

Крали Марко“ 

Велосипедска 

тура Мариово 

Крали Марко 

Болдер Фест 

Параглајдинг – 

европско 

првенство 

Тура преку 

Слива- Вело 

настан 

Скејт шоу 

 

Вкупно 

потребни 

 10.000.000,00 

ден. 

средства за 

остварување на 

програмата за 

култура: 

Културни 

манифестации 

и творештво за 

2017 

 

 

Од програмата КA- Изградба на споменици 

 

 

ЦЕЛИ 

 

АКТИВНОСТИ ВКУПЕН 

БУЏЕТ 

 

Спомен-обележје 

на Мирче Ацев 

 

 

-конкурс за 

идејно решение 

-изработка на 

модел 

-лиење на 

скулптурата 

-изработка на 

постамент 

2.000.000,00 

ден. 

 

Спомен-

обележје- 

Симбол на 

Битката на 

Ножот 

 

 

-конкурс за 

идејно решение 

-изработка на 

спомен-

обележјето 

 

1.000.000,00 

ден. 

 

Спомен-обележје 

на Дуче 

Барабанџијата 

 

 

 

 

-конкурс за 

идејно    

Решение 

-изработка на 

модел 

-лиење на 

скулптурата 

-изработка на 

постамент 

1.000.000,00 

ден. 

Вкупно потребни 

средства за 

остварување на 

програмата за 

култура: 

Изградба на 

споменици за 

2017 

 4.000.000,00 

ден. 

 

 

 

Предложените активности се согласно 

програмата за спомен-обележја на Општина Прилеп 

2014-2019 донесена од страна на Советот на општината, 

како и измените и дополнувањата на истата. 
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Програмата во текот на фискалната година 

може да биде изменувана и дополнувана. 

 

Програмата влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во ,,Сл.гласник на Општина 

Прилеп,,.   

 
 
 

      Бр.35-770/14                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                              на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                            м-р  Никола Димески 
 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

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

Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ПОДИГАЊЕ, ЧУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ, ЗАШТИТА 

И КОРИСТЕЊЕ НА СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈЕ НА 

МИРЧЕ АЦЕВ 

 

 

  1. Одллуката за подигање, чување, 

одржување, заштита и користење на спомен-обележје на 

Мирче Ацев, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
   Број 08 - 772/14                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 година                                           на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                                   Марјан Ристески 

 

 

 

 

 

 Врз основа на член 36 од Законот за локалната 

самоуправа („Службен весник на Република 

Македонија" број 05/02) и член 18 став 1 од Законот за 

меморијалните споменици и спомен обележјата 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 

66/2004,66/04 и 89/08) 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’’) на 

иницијатива на граѓани, Советот на Општина Прилеп,  

на седницата одржана на 13.04.2017 година,  донесе: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за подигање, чување, одржување, заштита и 

користење на спомен-обележје на Мирче 

Ацев  
 

 

член 1 

 Со оваа одлука, Советот на Општина Прилеп ја 

утврдува потребата за подигање, чување, одржување, 

заштита и користење на спомен-обележје на Мирче 

Ацев заради одбележување на делото и оддавање почит 

на личноста на Мирче Ацев, како значаен македонски 

национален деец и народен херој на Македонија. 

Спомен обележјето е скулптура изработена во бронза и 

поставена на постамент. 

 

член 2 

 Споменикот на народниот херој Мирче Ацев  

да се позиционира во централното градско подрачје, 

поточно на плоштадот Методија Андонов Ченто. 

 

член 3 

 За спроведување на постапката за подигање на 

спомен-обележјето од член 1 на оваа одлука се грижи и 

одговорно тело е Одборот за подигање на спомен-

обележјето. 

Одборот од став 1 на овој член се состои од претседател 

и 2 члена во следниот состав: 

 Претседател на Одборот:  

 1. Силвана Пашовска 

 Членови на Одборот:  

 1.Тони Чатлески  

 2. Илија Карески 

 

 

           Мандатот на Одборот од став 1 на овој член е до 

завршување на спомен-обележјето. 

 

член 4 

 Финаниски средства се обезбедуваат од буџетот 

на Општина Прилеп, донации, како и други извори. 

 

член 5 

 За чување, одржување, заштита и користење на 

спомен-обележјето од член 1 на оваа одлука ќе се грижи 

Општина Прилеп. 

 Средствата за намената од став 1 на овој член се 

обезбедуваат од буџетот на Општина Прилеп. 

член 6 

Податоци и параметри за градбата и просторот 

 

- Текстуален дел 

• Услови – Идејниот проект се однесува на 

скулптура изведена во траен материјал, (бронза), која 

треба да се вклопи во естетската целина на 

архитектонскиот простор. 

• Самата скулптура треба да биде висока до 2,40 

метри, а партерните димензии на постаментот треба да 

се во согласност со Деталниот урбанистички план за тој 

локалитет. 
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- Графички дел  

 

 
 

 

 димензиите на постаментот и скулптурата, 

нејзината планирана состојба, според условите 

на терен може во одреден процент да 

отстапуваат од наведените параметри. 

член 7 

 Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 
      Бр.35-770/15                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                              на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                            м-р  Никола Димески 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

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

Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛЛУКАТА ЗА 

ПОДИГАЊЕ, ЧУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ, ЗАШТИТА 

И КОРИСТЕЊЕ НА НА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈЕ – 

СКУЛПТУРА ПОСВЕТЕНА НА ЖРТВИТЕ ОД 

БИТКАТА НА НОЖОТ 

 

 

  1. Одллуката за подигање, чување, 

одржување, заштита и користење на на спомен обележје 

– скулптура посветена на жртвите од битката на ножот, 

се објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број 08 - 772/15                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.04.2017 година                                      на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                 Марјан Ристески 

 

 

 Врз основа на член 36 од Законот за локалната 

самоуправа („Службен весник на Република 

Македонија" број 05/02) и член 18 став 1 од Законот за 

меморијалните споменици и спомен обележјата 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 

66/2004,66/04 и 89/08) 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’’) на 

иницијатива на граѓани, Советот на Општина Прилеп,  

на седницата одржана на 13.04.2017 година,  донесе: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за подигање, чување, одржување, заштита и 

користење на  спомен обележје – скулптура 

посветена на жртвите од битката на ножот 

 

 

член 1 

 Со оваа одлука, Советот на Општина Прилеп ја 

утврдува потребата за подигање, чување, одржување, 

заштита и користење на спомен обележје – скулптура 

посветена на жртвите од битката на ножот заради 

одбележување на делото и оддавање почит на жртвите 

во  најголемата и најкрвавата битка водена од  

Македонската револуционерна организација во 

периодот по Илинденското востание. 
Спомен обележјето е скулптура изработена во траен 

материјал (метал). 

 

член 2 

 Спомен обележје – скулптура посветена на 

жртвите од битката на ножот да се позиционира на  

кружниот тек “Солидност” кој се наоѓа на крстосницата 

помеѓу улиците “11 Октомври” и  “Александар 

Македонски” во Прилеп. 

 

 

член 3 
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 За спроведување на постапката за подигање на 

спомен-обележјето од член 1 на оваа одлука се грижи и 

одговорно тело е Одборот за подигање на спомен-

обележјето. 

Одборот од став 1 на овој член се состои од претседател 

и 2 члена во следниот состав: 

 Претседател на Одборот:  

 1. Силвана Пашовска 

 Членови на Одборот:  

 1.Тони Чатлески  

 2. Илија Карески 

 

 

           Мандатот на Одборот од став 1 на овој член е до 

завршување на спомен-обележјето. 

 

член 4 

 Финаниски средства се обезбедуваат од буџетот 

на Општина Прилеп, донации, како и други извори. 

 

 

 

 

член 5 

 За чување, одржување, заштита и користење на 

спомен-обележјето од член 1 на оваа одлука ќе се грижи 

Општина Прилеп. 

 Средствата за намената од став 1 на овој член се 

обезбедуваат од буџетот на Општина Прилеп. 

 

член 6 

Податоци и параметри за градбата и просторот 

 

- Текстуален дел 

 Услови – Идејниот проект се однесува на 

скулптура изведена во траен материјал, (метал)  

која треба да се вклопи во естетска целина со 

просторот. 

 Самата скулптура треба да биде висока до 15 

метри, а партерните димензии на постаментот 

треба да се во согласност со Деталниот 

урбанистички план за тој локалитет. 

 

- Графички дел  

 

 
 

 

 димензиите на постаментот и скулптурата, 

нејзината планирана состојба, според условите 

на терен може во одреден процент да 

отстапуваат од наведените параметри. 

 

член 7 

 Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 
      Бр.35-770/16                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                                на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                               м-р  Никола Димески 

  

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

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

Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ПОДИГАЊЕ, ЧУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ, ЗАШТИТА 

И КОРИСТЕЊЕ НА  СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈЕ – 

СКУЛПТУРА НА ДУЧЕ БАРАБАНЏИЈАТА 

(АБЕРЏИЈАТА) 

 

 

  1. Одлуката за подигање, чување, 

одржување, заштита и користење на  спомен обележје – 

скулптура на Дуче барабанџијата (аберџијата), се 

објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број 08 - 772/16                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.04.2017 година                                          на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                   Марјан Ристески 

 

 

 

 Врз основа на член 36 од Законот за локалната 

самоуправа („Службен весник на Република 

Македонија" број 05/02) и член 18 став 1 од Законот за 

меморијалните споменици и спомен обележјата 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 

66/2004,66/04 и 89/08) 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’’) на 

иницијатива на граѓани, Советот на Општина Прилеп,  

на седницата одржана на 13.04.2017 година,  донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за подигање, чување, одржување, заштита и 

користење на  спомен обележје – скулптура 

на Дуче барабанџијата (аберџијата) 

 

 

член 1 

 Со оваа одлука, Советот на Општина Прилеп ја 

утврдува потребата за подигање, чување, одржување, 

заштита и користење на спомен обележје – скулптура на 

Дуче барабанџијата (аберџијата). 
Спомен обележјето е скулптура изработена во 

траен материјал. 

 

член 2 

 Спомен-обележјето (скулптурата) на Дуче 

барабанџијата (аберџијата) треба да се вклопи во 

амбиентот на Старата Чаршија. 

член 3 

 За спроведување на постапката за подигање на 

спомен-обележјето од член 1 на оваа одлука се грижи и 

одговорно тело е Одборот за подигање на спомен-

обележјето. 

Одборот од став 1 на овој член се состои од претседател 

и 2 члена во следниот состав: 

 Претседател на Одборот:  

 1. Силвана Пашовска 

 Членови на Одборот:  

 1.Тони Чатлески  

 2. Илија Карески 

 

 

           Мандатот на Одборот од став 1 на овој член е до 

завршување на спомен-обележјето. 

 

член 4 

 Финаниски средства се обезбедуваат од буџетот 

на Општина Прилеп, донации, како и други извори. 

 

член 5 

 За чување, одржување, заштита и користење на 

спомен-обележјето од член 1 на оваа одлука ќе се грижи 

Општина Прилеп. 

 Средствата за намената од став 1 на овој член се 

обезбедуваат од буџетот на Општина Прилеп. 

 

член 6 

Податоци и параметри за градбата и просторот 

 Услови – Идејниот проект се однесува на 

скулптура изведена во траен материјал, која 

треба да се вклопи во естетската целина на 

архитектонскиот простор. 

 Самата скулптура треба да биде висока до 2,00 

метри, а партерните димензии на постаментот 

треба да се во согласност со Деталниот 

урбанистички план за тој локалитет. 

 

член 7 

 Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 
 

 
      Бр.35-770/17                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                              на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                             м-р  Никола Димески 

  

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 

РАБОТЕЊЕТО НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА 
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ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН ЗА 2016 

ГОДИНА 

 

 

  1. Одлуката за усвојување на Годишниот 

извештај за работењето на Центарот за развој на 

Пелагонискиот плански регион за 2016 година, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број 08 - 772/17                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 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) и член 45 од закон за рамномерен 

регионален развој  (’’Сл.Весник на Р.Македонија 

бр.63/2007, 187/2013, 43/14 и 215/15),  Советот на 

Општина Прилеп на седницата, одржана на 13.04.2017 

година,  донесе: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за усвојување на Годишниот извештај за работењето на 

Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 

2016 година 

 

 

 

член 1 

               Се усвојува Годишниот извештај за работењето 

на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион 

за 2016 година. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до Центарот за развој на 

Пелагонискиот плански регион, Градоначалникот и 

архивата на Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 
 

      Бр.35-770/18                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                            на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                            м-р  Никола Димески 

  

 

  

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ 

НА ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН ОД 

СТРАНА НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА 

ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН ВО 2016 

ГОДИНА 

 

 

  1. Одлуката за усвојување на Годишниот 

извештај за спроведување на програмата за развој на 

Пелагонискиот плански регион од страна на Центарот за 

развој на Пелагонискиот плански регион во 2016 

година, се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
 

   Број 08 - 772/18                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 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) и член 45 од закон за рамномерен 

регионален развој  (’’Сл.Весник на Р.Македонија 

бр.63/2007, 187/2013, 43/14 и 215/15),  Советот на 

Општина Прилеп на седницата, одржана на 13.04.2017 

година,  донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за усвојување на Годишниот извештај за спроведување на 

програмата за развој на Пелагонискиот плански регион од 

страна на Центарот за развој на Пелагонискиот плански 

регион во 2016 година 

 

 

член 1 

               Се усвојува Годишниот извештај за 

спроведување на програмата за развој на Пелагонискиот 

плански регион од страна на Центарот за развој на 

Пелагонискиот плански регион во 2016 година. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до Центарот за развој на 

Пелагонискиот плански регион, Градоначалникот и 

архивата на Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 
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      Бр.35-770/19                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                             на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                                м-р  Никола Димески 

  

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

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

Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ НА 

БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.2866/1 -КО 

ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ГОРЃИЕСКИ 

БОЖИДАР 

 

 

  1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.2866/1 -КО 

Прилеп, на барање од Горѓиески Божидар, се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08 - 772/19                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 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 13.04.2017 

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.2866/1 -КО 

Прилеп, на барање од Горѓиески Божидар 

 

 

    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.2866/1 -КО 

Прилеп. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   
 

      Бр.35-770/20                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                               на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                             м-р  Никола Димески 

  

 

  

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ НА 

БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.73 -КО 

МАНАСТИР, НА БАРАЊЕ ОД ДИМЕСКА 

БИЛЈАНА 

 

  1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.73 -КО 

Манастир, на барање од Димеска Билјана, се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број 08 - 772/20                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.04.2017 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 
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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 13.04.2017 

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.73 -КО 

Манастир,на барање од Димеска Билјана 

 

 

    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.73 -КО 

Манастир. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   
 

 

 
      Бр.35-770/21                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                               на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                             м-р  Никола Димески 

  

 
  

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ НА 

БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.2647 -КО 

ЧАНИШТЕ, НА БАРАЊЕ ОД ДИМОСКИ СИМО 

 

  1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.2647 -КО 

Чаниште, на барање од Димоски Симо, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
   Број 08 - 772/21                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.04.2017 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 13.04.2017 

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.2647 -КО 

Чаниште, на барање од Димоски Симо 

 

 

 

    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.2647 -КО 

Чаниште. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   
 

      Бр.35-770/22                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                              на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                             м-р  Никола Димески 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 
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Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ НА 

БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.3099/1 -КО 

ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД МАРТИНОСКА 

СОЊА 

 

 

  1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.3099/1 -КО 

Ореовец, на барање од Мартиноска Соња, се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

 
   Број 08 - 772/22                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 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 13.04.2017 

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.3099/1 -КО Ореовец, на 

барање од Мартиноска Соња 

 

 

    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.3099/1 -КО 

Ореовец. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   
 
      Бр.35-770/23                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                          на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                            м-р  Никола Димески 

  

 

  

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ НА 

БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.136/1 -КО 

НОВО ЛАГОВО, НА БАРАЊЕ ОД ОГНЕНОСКА 

СЛОБОДАНКА 

 

 

  1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.136/1 -КО 

Ново Лагово, на барање од Огненоска Слободанка, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
   Број 08 - 772/23                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 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 13.04.2017 

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.136/1 -КО Ново Лагово, на барање од 

Огненоска Слободанка 

 

 

    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.136/1 -КО 

Ново Лагово. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   
 
      Бр.35-770/24                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                             на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                        м-р  Никола Димески  
 

  

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ НА 

БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.13 -КО 

ЛЕНИШТЕ, НА БАРАЊЕ ОД ПАРОВИЌ МИЛЕ 

 

 

  1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.13 -КО 

Лениште, на барање од Паровиќ Миле, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08 - 772/24                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.04.2017 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 13.04.2017 

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.13 -КО 

Лениште, на барање од Паровиќ Миле 

 

 

    член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.13 -КО 

Лениште. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   
 

      Бр.35-770/25                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                            на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                          м-р  Никола Димески 

  

 

  

 

 

 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ НА 

БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.512 -КО 

КАНАТЛАРЦИ, НА БАРАЊЕ ОД РУШИД СУНАЈ 

 

 

 

  1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.512 -КО 

Канатларци, на барање од Рушид Сунај, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број 08 - 772/25                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 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 13.04.2017 

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.512 -КО 

Канатларци, на барање од Рушид Сунај 

 

 

 

    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.512 -КО 

Канатларци. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   
 
      Бр.35-770/26                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                            на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                              м-р  Никола Димески  
 

  

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ НА 

БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.3986/1 -КО 

ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД СТОЈАНОВСКИ ДРАГЕ 

 

 

  1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.3986/1 -КО 

Варош, на барање од Стојановски Драге, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08 - 772/26                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 година                                         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 13.04.2017 година, 

донесе:  

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 
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проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.3986/1 -КО Варош, на барање од 

Стојановски Драге 

 

 

    член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.3986/1 -КО 

Варош. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   

 
 

 
      Бр.35-770/27                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                            на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                            м-р  Никола Димески 

  

 

  

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

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

Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ НА 

БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.5701/1 -КО 

ПРИЛЕП НА БАРАЊЕ ОД СТОЈЧЕВСКИ ДРАГАН 

 

 

  1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.5701/1 -КО 

Прилеп на барање од Стојчевски Драган, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 

 

 
   Број 08 - 772/27                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 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 13.04.2017 

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.5701/1 -КО 

Прилеп на барање од Стојчевски Драган 

 

 

    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.5701/1 -КО 

Прилеп. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   
 

 

 
      Бр.35-770/28                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                            на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                         м-р  Никола Димески 

  

 

  

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ НА 

БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.274 -КО 

ПОДМОЛ, НА БАРАЊЕ ОД ТАЛЕСКИ ГОРАН 

 

 

  1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.274 -КО 

Подмол, на барање од Талески Горан, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08 - 772/28                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.04.2017 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 13.04.2017 

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.274 -КО 

Подмол, на барање од Талески Горан 

 

    член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.274 -КО 

Подмол. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 
      Бр.35-770/29                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                                 на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                                  м-р  Никола Димески 

  

 

 Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ НА 

БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.5 -КО 

МАНАСТИР, НА БАРАЊЕ ОД ЦВЕТАНОСКИ 

ЗЛАТЕ 

 

 

  1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.5 -КО 

Манастир, на барање од Цветаноски Злате, се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
   Број 08 - 772/29                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 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 13.04.2017 

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.5 -КО Манастир, на барање од 

Цветаноски Злате 

 

    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.5 -КО 

Манастир. 
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член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

  
 

 
      Бр.35-770/30                                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                               на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                              м-р  Никола Димески 

  

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ НА 

БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.206 -КО 

ЛЕНИШТЕ, НА БАРАЊЕ ОД ЏОКОСКИ ДРАГЕ 

 

 

  1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.206 -КО 

Лениште, на барање од Џокоски Драге, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 
 

   Број 08 - 772/30                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 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 13.04.2017 

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.206 -КО Лениште, на барање од Џокоски 

Драге 

 

    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.206 -КО 

Лениште. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   
 

 
      Бр.35-770/31                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                на Советот на Општина Прилеп                                           
П р и л е п                                                         м-р  Никола Димески 

 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА 

ЗЕМЈИШТЕТО СПОРЕД ГУП НА ГРАД ПРИЛЕП, 

НА ОБЈЕКТ БР.3, НА КП БР.4304/2-КО –ПРИЛЕП, 

ОД ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО Д2 ВО ДОМУВАЊЕ 

А4-3, НА БАРАЊЕ ОД АВРАМОСКИ ДРАГАН 

 

  1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши усогласување на намената на 

земјиштето според ГУП на град Прилеп, на објект бр.3, 

на КП бр.4304/2-КО –Прилеп, од заштитно зеленило Д2 

во домување А4-3, на барање од Аврамоски Драган, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 
   Број 08 - 772/31                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 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 13.04.2017 

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 на град Прилеп, на објект бр.3, на КП 

бр.4304/2-КО –Прилеп, од заштитно зеленило Д2 во 

домување А4-3, на барање од Аврамоски Драган 

 

 

 

    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 на град Прилеп, на објект бр.3, 

на КП бр.4304/2-КО –Прилеп, од заштитно зеленило Д2 

во домување А4-3. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   

 
 
      Бр.35-770/32                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                          на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                         м-р  Никола Димески 

  

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА 

ЗЕМЈИШТЕТО СПОРЕД ГУП НА ГРАД ПРИЛЕП, 

НА ОБЈЕКТ БР.1 И 2, НА КП БР.22543/2-КО –

ПРИЛЕП, ОД ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО Д2 ВО 

ДОМУВАЊЕ А4-3, НА БАРАЊЕ ОД БЕШОВСКИ 

ЈОВАН 

 

 

  1. Одлуката за утврдување исполнети  услови 

за донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши усогласување на намената на 

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

и 2, на КП бр.22543/2-КО –Прилеп, од заштитно 

зеленило Д2 во домување А4-3, на барање од Бешовски 

Јован, се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 

 
   Број 08 - 772/32                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 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 13.04.2017 

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 на град Прилеп, на објект бр.1 и 2, на КП 

бр.22543/2-КО –Прилеп, од заштитно зеленило Д2 во 

домување А4-3, на барање од Бешовски Јован 

 

 

 

    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 на град Прилеп, на објект бр.1 

и 2, на КП бр.22543/2-КО –Прилеп, од заштитно 

зеленило Д2 во домување А4-3. 

 

член 2 
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  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   

 
      Бр.35-770/33                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                              на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                             м-р  Никола Димески 
  

 

  

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ УСОГЛАСУВАЊЕ НА 

НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО СПОРЕД ГУП НА 

ГРАД ПРИЛЕП, НА ОБЈЕКТ БР.4, НА КП БР.13903-

КО –ПРИЛЕП, ОД МЕСТО ПРЕДВИДЕНО ЗА 

СТАМБЕНА ЗГРАДА ВО ДОМУВАЊЕ 

(ПОМОШЕН ОБЈЕКТ) А5-1, НА БАРАЊЕ ОД 

ЈАКОВОВСКА РИСТАНА 

 

 

 

  1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши усогласување на намената на 

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

на КП бр.13903-КО –Прилеп, од место предвидено за 

стамбена зграда во домување (помошен објект) А5-1, на 

барање од Јакововска Ристана, се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

 
   Број 08 - 772/33                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 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 13.04.2017 

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 на град Прилеп, на 

објект бр.4, на КП бр.13903-КО –Прилеп, од 

место предвидено за стамбена зграда во 

домување (помошен објект) А5-1, на барање од 

Јакововска Ристана 

 

 

    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 на град Прилеп, на објект бр.4, 

на КП бр.13903-КО –Прилеп, од место предвидено за 

стамбена зграда во домување (помошен објект) А5-1. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   
 

      Бр.35-770/34                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                            на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                          м-р  Никола Димески 

  
 

  

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА 

ЗЕМЈИШТЕТО СПОРЕД ГУП НА ГРАД ПРИЛЕП, 

НА ОБЈЕКТ БР.1, НА КП БР.4310-КО –ПРИЛЕП, 

ОД ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО Д2 ВО ДОМУВАЊЕ 

А4-3, НА БАРАЊЕ ОД НЕДЕЛКОВСКИ ДОНЧО 

  1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши усогласување на намената на 

земјиштето според ГУП на град Прилеп, на објект бр.1, 
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на КП бр.4310-КО –Прилеп, од заштитно зеленило Д2 

во домување А4-3, на барање од Неделковски Дончо, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08 - 772/34                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 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 13.04.2017 

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 на град Прилеп, на објект бр.1, на КП 

бр.4310-КО –Прилеп, од заштитно зеленило Д2 во 

домување А4-3, на барање од Неделковски Дончо 

 

 

    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 на град Прилеп, на објект бр.1, 

на КП бр.4310-КО –Прилеп, од заштитно зеленило Д2 

во домување А4-3. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 
 
 

 
      Бр.35-770/35                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                       на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                      м-р  Никола Димески 

  

 

  

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА 

ЗЕМЈИШТЕТО СПОРЕД ГУП НА ГРАД ПРИЛЕП, 

НА ОБЈЕКТ БР.1 И 3, НА КП БР.23534-КО –

ПРИЛЕП,  ОД МЕСТО ВО 

ПРОИЗВОДСТВО,ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ 

ВО ДОМУВАЊЕ А1, НА БАРАЊЕ ОД РИСТЕСКИ 

ПЕЦО 

 

 

  1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши усогласување на намената на 

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

и 3, на КП бр.23534-КО –Прилеп,  од место во 

производство,дистрибуција и сервиси во домување А1, 

на барање од Ристески Пецо, се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 
 

 
   Број 08 - 772/35                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 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 13.04.2017 

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 на град Прилеп, на објект бр.1 и 3, на 

КП бр.23534-КО –Прилеп,  од место во 

производство,дистрибуција и сервиси во домување 

А1, на барање од Ристески Пецо 

    член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши усогласување на намената на 
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земјиштето според ГУП на град Прилеп, на објект 

бр.1 и 3, на КП бр.23534-КО –Прилеп,  од место во 

производство,дистрибуција и сервиси во домување 

А1. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   
 

 
      Бр.35-770/36                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                      на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                   м-р  Никола Димески 

  

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД 

КП 63 КО-СТАРО ЛАГОВО 

 

 

  1. Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 63 КО-Старо Лагово, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

 
   Број 08 - 772/36                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 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 13.04.2017 година,  донесе: 

 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 63  КО-Старо Лагово 

 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на градежно 

земјиште, утврдено во Имотниот лист издаден од страна 

на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за 

катастар на недвижности Прилеп од 09.02.2017, за КП 

63 за КО-Старо Лагово, со оваа Одлука СЕ 

ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 63  КО-

Старо Лагово. 

 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на недвижности-

Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како 

надлежна институција, и се дава овластување да ја 

спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува 

основ за бришење на корисничко право над земјиштето 

од чл.1 од оваа Одлука. 

 

    чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 

на нејзиното објавување во „Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 

 
      Бр.35-770/37                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                            на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                           м-р  Никола Димески 

  

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД 

КП 6090  КО- ПРИЛЕП 

 

 

  1. Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 6090  КО- Прилеп, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 

 

   Број 08 - 772/37                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.04.2017 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 
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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 13.04.2017 година,  донесе: 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 6090  КО- Прилеп 

 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на градежно 

земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.41880, издаден 

од страна на Агенција за катастар на недвижности - 

Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 

под бр.1105-19448/2014 од 03.07.2014, за КП 6090 за 

КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 6090  КО- Прилеп. 

 

                 чл.2 

 На Агенцијата за катастар на недвижности-

Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како 

надлежна институција, и се дава овластување да ја 

спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува 

основ за бришење на корисничко право над земјиштето 

од чл.1 од оваа Одлука. 

 

    чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 

на нејзиното објавување во „Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 

 
 

      Бр.35-770/38                                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                               на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                                 м-р  Никола Димески 

  

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД 

КП 8776/1  КО- ПРИЛЕП 

 

 

  1. Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 8776/1  КО- Прилеп, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 

   Број 08 - 772/38                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 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 13.04.2017 година,  донесе: 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 8776/1  КО- Прилеп 

 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на градежно 

земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.53197, издаден 

од страна на Агенција за катастар на недвижности - 

Одделение за катастар на недвижности Прилеп, од 

30.06.2014, за КП 8776/1 за КО-Прилеп, со оваа Одлука 

СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 8776/1  

КО- Прилеп. 

 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на недвижности-

Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како 

надлежна институција, и се дава овластување да ја 

спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува 

основ за бришење на корисничко право над земјиштето 

од чл.1 од оваа Одлука. 

 

    чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 

на нејзиното објавување во „Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 

 
 

      Бр.35-770/39                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                             на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                             м-р  Никола Димески 

  

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 
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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 12448  КО- ПРИЛЕП 

 

 

  1. Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 12448  КО- Прилеп, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

 

   Број 08 - 772/39                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.04.2017 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 13.04.2017 година,  донесе: 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 12448  КО- Прилеп 

 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на градежно 

земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.55943, издаден 

од страна на Агенција за катастар на недвижности - 

Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 

под бр.1105-17062/2016 од 23.05.2016, за КП 12448 за 

КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 12448  КО- Прилеп. 

 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на недвижности-

Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како 

надлежна институција, и се дава овластување да ја 

спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува 

основ за бришење на корисничко право над земјиштето 

од чл.1 од оваа Одлука. 

 

    чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 

на нејзиното објавување во „Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 

 
 

      Бр.35-770/40                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                               на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                         м-р  Никола Димески  

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

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

Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД 

КП 16126  КО- ПРИЛЕП 

 

 

  1. Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 16126  КО- Прилеп, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број 08 - 772/40                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 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 13.04.2017 година,  донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 16126  КО- Прилеп 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на градежно 

земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.55863, издаден 

од страна на Агенција за катастар на недвижности - 

Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 

под бр.1105-14127/2016 од 12.04.2016, за КП 16126 за 

КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 16126  КО- Прилеп. 

 

чл.2 
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 На Агенцијата за катастар на недвижности-

Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како 

надлежна институција, и се дава овластување да ја 

спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува 

основ за бришење на корисничко право над земјиштето 

од чл.1 од оваа Одлука. 

 

    чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 

на нејзиното објавување во „Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
 

      Бр.35-770/41                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                              на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                          м-р  Никола Димески 

  

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД 

КП 16129  КО- ПРИЛЕП 

 

 

  1. Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 16126  КО- Прилеп, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 
 

   Број 08 - 772/41                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 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 13.04.2017 година,  донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 16129  КО- Прилеп 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на градежно 

земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.56701, издаден 

од страна на Агенција за катастар на недвижности - 

Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 

под бр.1105-13474/2016 од 05.04.2016, за КП 16129 за 

КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 16129  КО- Прилеп. 

 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на недвижности-

Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како 

надлежна институција, и се дава овластување да ја 

спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува 

основ за бришење на корисничко право над земјиштето 

од чл.1 од оваа Одлука. 

 

    чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 

на нејзиното објавување во „Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
 

 
      Бр.35-770/42                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                              на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                            м-р  Никола Димески 

  

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД 

КП 20300/9 КО- ПРИЛЕП 

 

 

 

  1. Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 20300/9 КО- Прилеп, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 
 

 

   Број 08 - 772/42                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.04.2017 година                                          на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                  Марјан Ристески 
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Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од 

Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ 

бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како 

и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

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

одржана на 13.04.2017 година,  донесе: 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 20300/9 КО- Прилеп 

 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на градежно 

земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.58348, издаден 

од страна на Агенција за катастар на недвижности - 

Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 

под бр.1105-19180/2014 од 30.06.2014, за КП 20300/9 за 

КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 20300/9 КО- Прилеп. 

 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на недвижности-

Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како 

надлежна институција, и се дава овластување да ја 

спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува 

основ за бришење на корисничко право над земјиштето 

од чл.1 од оваа Одлука. 

 

    чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 

на нејзиното објавување во „Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 

 
 

      Бр.35-770/43                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                              на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                              м-р  Никола Димески 

  

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД 

КП 20302/1  КО- ПРИЛЕП 

 

 

  1. Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 20302/1  КО- Прилеп, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број 08 - 772/43                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 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 13.04.2017 година,  донесе: 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 20302/1  КО- Прилеп 

 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на градежно 

земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.54156, издаден 

од страна на Агенција за катастар на недвижности - 

Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 

под бр.1105-19181/2014 од 30.06.2014, за КП 20302/1 за 

КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 20302/1  КО- Прилеп. 

 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на недвижности-

Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како 

надлежна институција, и се дава овластување да ја 

спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува 

основ за бришење на корисничко право над земјиштето 

од чл.1 од оваа Одлука. 

 

    чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 

на нејзиното објавување во „Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
 

      Бр.35-770/44                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                              на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                            м-р  Никола Димески 

  

 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
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бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина 

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

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

Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД 

КП 20306/7  КО- ПРИЛЕП 

 

 

 

  1. Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 20306/7  КО- Прилеп, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

 

 
   Број 08 - 772/44                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 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 13.04.2017 година,  донесе: 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 20306/7  КО- Прилеп 

 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на градежно 

земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.58336, издаден 

од страна на Агенција за катастар на недвижности - 

Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 

под бр.1105-19182/2014 од 30.06.2014, за КП 20306/7 за 

КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 20306/7  КО- Прилеп. 

 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на недвижности-

Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како 

надлежна институција, и се дава овластување да ја 

спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува 

основ за бришење на корисничко право над земјиштето 

од чл.1 од оваа Одлука. 

    чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 

на нејзиното објавување во „Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
 
 

      Бр.35-770/45                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                          на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                           м-р  Никола Димески 

  

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД 

КП 20899/1  КО- ПРИЛЕП 

 

 

 

  1. Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 20899/1  КО- Прилеп, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 
 

   Број 08 - 772/45                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 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 13.04.2017 година,  донесе: 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 20899/1  КО- Прилеп 

 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на градежно 

земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.52764, издаден 

од страна на Агенција за катастар на недвижности - 

Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 
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под бр.1105-32178/2013 од 30.12.2013, за КП 20899/1 за 

КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 20899/1  КО- Прилеп. 

 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на недвижности-

Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како 

надлежна институција, и се дава овластување да ја 

спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува 

основ за бришење на корисничко право над земјиштето 

од чл.1 од оваа Одлука. 

 

    чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 

на нејзиното објавување во „Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 

 
 

 
      Бр.35-770/46                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                            на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                             м-р  Никола Димески 

  

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД 

КП 21720  КО- ПРИЛЕП 

 

 

  1. Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 21720  КО- Прилеп, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број 08 - 772/46                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 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 13.04.2017 година,  донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 

над КП 21720  КО- Прилеп 

 

 

    Чл.1 

Општина Прилеп како корисник на градежно 

земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.53116, издаден 

од страна на Агенција за катастар на недвижности - 

Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 

под бр.1105-35960/2015 од 16.11.2015, за КП 21720 за 

КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 

корисничкото право над КП 21720  КО- Прилеп. 

 

 

чл.2 

 На Агенцијата за катастар на недвижности-

Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како 

надлежна институција, и се дава овластување да ја 

спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува 

основ за бришење на корисничко право над земјиштето 

од чл.1 од оваа Одлука. 

 

    чл.3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 

на нејзиното објавување во „Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
 

 
      Бр.35-770/47                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                           на Советот на Општина Прилеп            

            П р и л е п                                м-р  Никола Димески 

  

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТ ЗА 

ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ’’ФЕСТИВАЛ НА ПИВОТО - 

2017’’ 

 

  1. Одлуката за определување на локалитет за 

организирање на ’’Фестивал на пивото - 2017’’, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 

   Број 08 - 772/47                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 година                                        на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                                  Марјан Ристески 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за 

локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), 

член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп 

(“Сл.гласник на општина Прилеп“бр. 6/2003, 4/2005 и 

11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 13.04.2017 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

за определување на локалитет за организирање на 

“Фестивал на пивото - 2017“ 

 

Член 1 

Манифестацијата “Фестивал на пивото 2017“ ќе се 

одржи на локалитетот кој ги опфаќа следните граници: 

- од север - Плоштад „Александрија“ 

- од исток - крстосница на Булевар “Гоце 

Делчев“ со улица „Прилепски Бранители“ 

- од југ- Плоштад „Методија Андонов – Ченто“ 

- од запад - крстосница на Булевар “Гоце Делчев“ 

со улица “Кузман Јосифоски“. 

Површината предвидена за поставување на штандови 

изнесува 4176m2
 
- нето површина. 

Член 2 

Се забранува поставување на бини и штандови во 

парковските површини кои не се предвидени во 

графичкиот прилог даден во прилог на оваа одлука.  

Се забрануваат градежни зафати (трајни или монтажно-

демонтажни) на летната сцена, пред споменикот на 

Александар Македонски. 

За паркинг простор, за потребите на фестивалот, се 

одредува просторот од Булевар “Гоце Делчев“ со 

пресекот на улица “Кузман Јосифоски“ и улица “Димо 

Наредникот“, делот од крстосницата на Булевар “Гоце 

Делчев“ со улица „Прилепски Бранители“ до новата 

општинска зграда, паркингот помеѓу новата општинска 

заграда и зградата на Македонски телеком и паркингот 

на улица „Кузман Јосифоски“ (кај Центарот за култура 

„Марко Цепенков“). 

Член 3 

Посебните локации за фестивалот, како и 

поставувањето на санитарни чворови, определени се со 

графички прилог - “Фестивал на пивото-2017“, 

изработен од ЈП за ПУП Прилеп. 

 

Член 4 

Пред добивање на одобрение за начинот на користење 

на просторот, организаторот е должен да прибави 

согласност од: ЕВН Македонија АД Скопје - КЕЦ 

Прилеп, ЈКП “Водовод и канализација“ Прилеп, ЈКП 

“Комуналец“ Прилеп, МВР - Сектор за сообраќај, 

Територијална ПП единица - Прилеп и други служби 

кои ќе го опслужуваат фестивалот. 

Член 5 

Обезбедувањето и безбедноста на фестивалот е обврска 

на организаторот. 

 

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во “Сл.гласник на општина Прилеп“. 

 
 

      Бр.35-770/48                                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                              на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                               м-р  Никола Димески 

  

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

НА ЦЕНАТА ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ПАТНИЧКИ 

МОТОРНИ ВОЗИЛА ЗА ВРЕМЕ НА ОДРЖУВАЊЕ 

НА ПИВО ФЕСТ 2017 –ПРИЛЕП, НА ЈП ЗА ПУП-

ПРИЛЕП, БР.02-328/4 ОД 11.04.2017 ГОДИНА 

 

 

  1. Одлуката за давање согласност на 

Одлуката за утврдување на цената за паркирање на 

патнички моторни возила за време на одржување на 

ПИВО ФЕСТ 2017 –ПРИЛЕП, на ЈП за ПУП-Прилеп, 

бр.02-328/4 од 11.04.2017 година, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 
 

   Број 08 - 772/48                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 

13.04.2017 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 13.04.2017 година,  донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Одлуката за утврдување на 

цената за паркирање на патнички моторни возила за 

време на одржување на ПИВО ФЕСТ 2017 –ПРИЛЕП, 

на ЈП за ПУП-Прилеп,  

бр.02-328/4 од 11.04.2017 

година 
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член 1 

             Се дава согласност на Одлуката за утврдување на 
цената за паркирање на патнички моторни возила за 

време на одржување на ПИВО ФЕСТ 2017 -ПРИЛЕП, на 

ЈП за ПУП-Прилеп, бр.02-328/4 од 11.04.2017 година. 
 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП-Прилеп, 

Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 
 

 

      Бр.35-770/49                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 13.04.2017 година                                на Советот на Општина Прилеп                       
П р и л е п                                                         м-р  Никола Димески 

  

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ЕДЕН ТЕНИСКИ 

ТЕРЕН НА СОУ ГИМНАЗИЈА ,,МИРЧЕ АЦЕВ’’-

ПРИЛЕП 

 

 

 

  1. Одлуката за давање на трајно користење 

на еден тениски терен на СОУ Гимназија ,,Мирче 

Ацев’’-Прилеп, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
 
 

 

   Број 08 - 772/49                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.04.2017 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 13.04.2017 година, донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

за давање на трајно користење на еден тениски терен на  

СОУ Гимназија ,,Мирче Ацев’’-Прилеп 

 

 

Член 1 

 Со оваа одлука на СОУ Гимназија ,,Мирче 

Ацев’’-Прилеп се даваат на трајно користење  еден 

единечен тениски терен во вкупен простор од 839,22 м2 

површина на асфалтирана подлога заедно со обиколна 

патека согласно со записникот за извршено 

примопредавање бр. 10-43/26 од 01.03.2017 година 

помеѓу Агенција за млади и спорт и Општина Прилеп. 

 

 

Член 2 

 Тенискиот терен од член 1 на оваа одлука се 

дава на трајно користење на СОУ Гимназија ,,Мирче 

Ацев’’-Прилеп, без надомест. 

 

Член 3 

 Градоначалникот на општина Прилеп склучува 

договор со директорот на СОУ Гимназија ,,Мирче 

Ацев’’-Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските 

за помошната градба од член 1 на оваа одлука која се 

дава на  трајно  користење. 

 

Член 4 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот  на објавувањето во „Службен гласник на 

општина Прилеп”. 

 

 

 
 

      Бр.35-770/50                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 13.04.2017 година                           на Советот на Општина Прилеп                  
      П р и л е п                                          м-р  Никола Димески 
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