
  

 

 

 
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 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ „АВАНТУРА 

ПРИЛЕП ПРЕКУ ТРЕСКАВЕЦ – ПОЧУВСТВУВАЈ 

ГО МИТОТ! “ 

 

 

 

  1. Одлуката за реализација на проектот 

„Авантура Прилеп преку Трескавец – почувствувај го 

митот! “, се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
 

   Број 08 - 1283/1                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.06.2017 година                                            на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                      Марјан Ристески 

 

 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                                               

Врз  основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локална самоуправа (“Сл. Весник на РМ” 

бр5/02), Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на ден  30.06.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

за реализација на проектот „ Авантура Прилеп преку 

Трескавец – почувствувај го митот! “ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се потврдува дека проектот 

„Авантура Прилеп преку Трескавец – почувствувај го 

митот!” е приоритет за општина Прилеп и истиот е 

вклучен во стратешките документи на општината: 

Годишна програма за култура, Стратегија за локален 

економски развој, Програмата за развој на пелагониски 

плански регион. За реализацијата на горенаведениот 

проектот се дава согласност општина Прилеп да 

аплицира до Светска Банка за проектот за локална и 

регионална конкурентност за добивање на средства за 

подгрантови во инфраструктура поврзана со туризмот, 

преку кој општините може да поднесат барање за 

финансиска поддршка со максимална вредност од 

1.000.000,00 евра.  

   

Член 2 

Согласно техничката документација, 

проценетата вредност на проектот изнесува 930.000,00 

евра. Финансирањето на проектот ќе биде обезбедено со  

грант за општина Прилеп во вредност од 827.700,00 

евра додека преостанатите средства за целосно 

затворање на финансиската конструкција на проектот во 

висина од 102.000,00 евра ќе бидат обезбедени од 

буџетот на општината за 2018 година од Програмата за 

Урбана опрема (Капитални расходи).  

Член 3 

 Добиените четири туристички возила на 

електричен погон, кои Општина Прилеп ќе ги добие од 

проектот, ќе се запишат во возниот парк на Општина 

Прилеп со што општината ќе ја превземе одговорноста 

за понатамошно одржување и безбедност. 

 .Специјализираното возило за прибирање на 

отпад и потребните контејнери, ќе им бидат дадени на 

чување и одржување на Комуналното претпријатие ЈКП 

Комуналец кое е основано од страна на Општина 

Прилеп. 

 Потребната опрема која ќе ја набавиме  за 

професионално одвивање на настаните од областа на 
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алтернативниот туризам ќе ја задолжи Општина 

Прилеп.Истата ќе биде сместена во општински 

простории каде опремата безбедно ќе биде сместена и 

одржувана во одлични услови. Со опремата ќе ракуваат 

дел од вработените од Одделението за култура. 

                                            

Член 4 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од  денот 

на објавување  во „Службен Гласник на општина 

Прилеп“.  

 
            бр. 35-1281/2                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 

           30.06.2017 год.                            на Совет на Општина Прилеп 

               Прилеп                                м-р Никола Димески 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНА 

И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

ИЗРАБОТКА НА  УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 

НА ТЕРИТОРИЈАТА  НА  ОПШТИНА ПРИЛЕП  

ЗА 2017 ГОДИНА 

 

  1. Програмата за измена и дополнување на 

Програмата за изработка на  урбанистички планови на 

територијата  на  Општина Прилеп  за 2017 година, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
   Број 08 - 1283/2                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.06.2017 година                                        на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                               Марјан Ристески 

Врз основа на член 20, од Законот за просторно 

и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ 

бр.199/2014, 42/2015, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 

163/2016), чл.22, ст.1, т.1 и чл.36 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02) и чл.26 од 

Статутот на општина Прилеп (Сл.гласник на општина 

Прилеп бр.4/05 и 10/08) Советот на општина Прилеп на 

седницата одржана на ден  30.06.2017 год, донесе: 

 

ПРОГРАМА 

за измена и дополнување на Програмата за 

изработка на  урбанистички планови на 

територијата  на  Општина Прилеп  за 2017 г 

 

 

Во Програмата за измена и дополнување на 

Програмата за изработка  на урбанистички планови на 

територијата на Општина Прилеп за 2017 година 

(,,Сл.гласник на Општина Прилеп,, бр.1,2 и 5)  во глава 

,,Д. АРХИТЕКТОНСКО - УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 

,,се додаваат три поднаслови кои гласат: 

- Архитектонско-урбанистичкиот проект за формирање 

на ГП5.1 и ГП5.2 (препарцелација на постојната ГП5) во 

ДУП за УАЕ 1, УБ 1.1-дел пренумериран согласно ГУП 

2013-2023 во четврт 1, блок 1.3 на КП2016, КО Варош, 

Општина Прилеп 

- Архитектонско-урбанистички проект за формирање на 

ГП63.1 и ГП63.2 (препарцелација на постојната ГП63) 

во ДУП за УАЕ 1, УБ 1.1-дел пренумериран согласно 

ГУП 2013-2023 во четврт 1, блок 1.3 во Прилеп на 

КП2016, КО Варош, Општина Прилеп. 

- Архитектонско - урбанистички   проект за формирање 

на нови ГП6.3.1 и ГП6.3.2 (препарцелација на 

постојната ГПбб), во четврт 6, блок 6.3, (ДУП за УАЕ 

бр.8 -измени и дополнувања, по стара номенкалтура на 

ГУП 2011-2021), на КП19105/1, КП19105/2, КП19105/3, 

КП19105/4 и КП19105/5 , КО Прилеп, Општина 

 Прилеп. 

 

3.Финансирање  

За финансирање по урбанистичките планови од 

програмата ќе се обезбедат средства од Буџетот на 

Општина Прилеп за 2017г. и од страна на 

заинтересирани правни и физички лица чиишто 

програмски барања и подрачја на интерес се 

прифатливи за општината. 

 

4.Завршни одредби 

Во текот на годината во зависност од потребите 

, програмата може да претрпи измени и дополнувања. 

Врз основа на годишната програма за изработка 

на  урбанистичките планови, Општината како нарачател 

на планот склучува договор за изработка на планови 

согласно Законот, со правни лица кои имаат 

овластување и лиценци за изработка на урбанистичките 

планови. 

 

  Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Прилеп,, 
 

            бр. 35-1281/3                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
           30.06.2017 год.                               на Совет на Општина Прилеп 

               Прилеп           м-р Никола Димески 

 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 
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З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 

ПРИЛЕП ЗА 2017 ГОДИНА 

 

 

  1.Програмата за изменување и дополнување 

на Програмата за уредување на градежно земјиште на 

подрачјето на општина Прилеп за 2017 година, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
   Број 08 - 1283/3                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.06.2017 година                                         на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                   Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член 95 од Законот за градежно 

земјиште (,,Сл. весник на РМ,, бр. 15/15, 44/15,98/15 и 

193/15), член 36 ст,1 т.3 од  од Законот за локална 

самоуправа ( Сл. Весник На РМ, 5/02) и чл. 26 т.8 од 

статутот на Општина Прилеп ( Сл. Гласник на Општина 

Прилеп бр.6/03, 4/05 и 10/08), Советот на Општина 

Прилеп на седница одржана на 30.06.2017 год., донесе :  

 

ПРОГРАМА 

за изменување и дополнување на Програмата за 

уредување на градежно земјиште на подрачјето на 

општина Прилеп за 2017 година 

 

 1.Во програмата за уредување на градежно 

земјиште на подрачјето на Општина Прилеп за 2017 год.  

во потпрограмата :  

 

JLA   ИЗГРАДБА НА ПОТПОРНИ ЗИДОВИ 

          ул.,,Борка Лопач,,  Варош -  ( за црква Св. 

Атанасиј,, 42.2о м) 

                                                         

2.Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во ,,Сл. Гласник на Општина 

Прилеп,,.       

 
            бр. 35-1281/4                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 

           30.06.2017 год.                            на Совет на Општина Прилеп 

               Прилеп                    м-р Никола Димески 

 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА 

КП БР.1103 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

ВЕЛКОСКИ КИРИЛ 

 

 

  1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1103 -КО 

Прилеп, на барање од Велкоски Кирил, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
   Број 08 - 1283/4                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 

30.06.2017 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 30.06.2017 

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.1103 -

КО Прилеп, на барање од Велкоски Кирил 

 

 

    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.1103 -КО 

Прилеп. 

 

         член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 6  од 30..06.2017 година 

 

  
  

4 

 

 
 

 
            бр. 35-1281/5                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 

           30.06.2017 год.                                на Совет на Општина Прилеп 
               Прилеп           м-р Никола Димески 

 

 

  

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА 

КП БР.3188 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

ДИМКАРОСКИ ЉУБЕН 

 

 

  1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3188 -КО 

Прилеп, на барање од Димкароски Љубен, се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
   Број 08 - 1283/5                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 

30.06.2017 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 30.06.2017 

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.3188 -

КО Прилеп, на барање од Димкароски Љубен 

 

 

    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.3188 -КО 

Прилеп. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 
            бр. 35-1281/6                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
           30.06.2017 год.                               на Совет на Општина Прилеп 

               Прилеп          м-р Никола Димески 

 

  

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА 

КП БР.446/1 -КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД 

ИЛИОСКИ БОБАН 

 

 

 

  1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и вклопување на бесправниот објект на КП бр.446/1 -КО 

Варош, на барање од Илиоски Бобанн, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
   Број 08 - 1283/6                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

30.06.2017 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 
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на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот 

на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

Општина Прилеп на седницата одржана на 30.06.2017 

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.446/1 -

КО Варош, на барање од Илиоски Бобан 

 

 

    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.446/1 -КО 

Варош. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   
            бр. 35-1281/7                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
           30.06.2017 год.                               на Совет на Општина Прилеп 

               Прилеп                      м-р Никола Димески 

 

  

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА 

КП БР.402/1 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

ЈЕВРЕМОСКА МИРЈАНА 

 

  1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и вклопување на бесправниот објект на КП бр.402/1 -КО 

Прилеп, на барање од Јевремоска Мирјана, се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08 - 1283/7                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.06.2017 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 30.06.2017 

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.402/1 -

КО Прилеп, на барање од Јевремоска Мирјана 

 

 

    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.402/1 -КО 

Прилеп. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   

 
 
            бр. 35-1281/8                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 

           30.06.2017 год.                                  на Совет на Општина Прилеп 

               Прилеп          м-р Никола Димески 

 

 

  

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И 
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ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА 

КП БР.2236 -КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД 

КАФЕЏИОСКИ МИЛЕ 

 

 

  1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2236 -КО 

Варош, на барање од Кафеџиоски Миле, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08 - 1283/8                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.06.2017 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 30.06.2017 

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.2236 -

КО Варош, на барање од Кафеџиоски 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.2236 -КО 

Варош. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 
   

            бр. 35-1281/9                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
           30.06.2017 год.                         на Совет на Општина Прилеп 

               Прилеп                м-р Никола Димески 

 

 

  

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА 

КП БР.1516 -КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД 

МЛАДЕНОСКИ ЃОРЃИ 

 

 

  1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1516 -КО 

Варош, на барање од Младеноски Ѓорѓи, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
   Број 08 - 1283/9                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 

30.06.2017 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 30.06.2017 

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.1516 -

КО Варош, на барање од Младеноски Ѓорѓи 

 

 

    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.1516 -КО 

Варош. 
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член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   
 

            бр. 35-1281/10                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 

           30.06.2017 год.                                на Совет на Општина Прилеп 
               Прилеп    м-р Никола Димески 

 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА 

КП БР.428/1 -КО МАЖУЧИШТЕ, НА БАРАЊЕ ОД 

ТОШЕСКИ ПЕТРЕ 

 

  1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и вклопување на бесправниот објект на КП бр.428/1 -КО 

Мажучиште, на барање од Тошески Петре, се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
   Број 08 - 1283/10                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

30.06.2017 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 30.06.2017 

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.428/1 -

КО Мажучиште, на барање од Тошески Петре 

 

    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.428/1 -КО 

Мажучиште. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

  
 

            бр. 35-1281/11                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
           30.06.2017 год.                          на Совет на Општина Прилеп 

               Прилеп                  м-р Никола Димески 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА 

КП БР.475 -КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД 

ЦАПЕСКА МАРИКА 

  1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и вклопување на бесправниот објект на КП бр.475 -КО 

Варош, на барање од Цапеска Марика, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
   Број 08 - 1283/11                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

30.06.2017 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 
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на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот 

на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

Општина Прилеп на седницата одржана на 30.06.2017 

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.475 -КО 

Варош, на барање од Цапеска Марика 

 

 

    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.475 -КО 

Варош. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   
 
            бр. 35-1281/12                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 

           30.06.2017 год.                                 на Совет на Општина Прилеп 

               Прилеп        м-р Никола Димески 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА 

ЗЕМЈИШТЕТО СПОРЕД СПОРЕД ДУП ЗА УАЕ 

БР. 8.01, НА ОБЈЕКТ БР.12, НА КП БР.23940/1-КО 

ПРИЛЕП, ОД  КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА 

ПО ГУП И СООБРАЈЌАЕН ПАРКИНГ ПО ДУП ВО 

ДЕЛОВЕН, НА БАРАЊЕ ОД ДООЕЛ”ЏОЏА-

КОМЕРЦ”, ОД ПРИЛЕП 

 

  1. Одлуката за утврдување неисполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши усогласување на 

намената на земјиштето според според ДУП за УАЕ бр. 

8.01, на објект бр.12, на КП бр.23940/1-КО Прилеп, од  

комунална супраструктура по ГУП и сообрајќаен 

паркинг по ДУП во деловен, на барање од 

ДООЕЛ”Џоџа-комерц”, од Прилеп, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
   Број 08 - 1283/12                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

30.06.2017 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 30.06.2017 

година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување неисполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши усогласување на намената на земјиштето 

според според ДУП за УАЕ бр. 8.01, на објект бр.12, 

на КП бр.23940/1-КО Прилеп, од  комунална 

супраструктура по ГУП и сообрајќаен паркинг по 

ДУП во деловен, на барање од ДООЕЛ”Џоџа-

комерц”, од Прилеп 

 

    член 1 

             Се утврдува дека не се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши усогласување на намената на 

земјиштето според според ДУП за УАЕ бр. 8.01, на 

објект бр.12, на КП бр.23940/1-КО Прилеп, од  

комунална супраструктура по ГУП и сообрајќаен 

паркинг по ДУП во деловен. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   

 
            бр. 35-1281/13                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 

           30.06.2017 год.                               на Совет на Општина Прилеп 
               Прилеп                    м-р Никола Димески 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА 

ЗЕМЈИШТЕТО СПОРЕД СПОРЕД ГУП НА ГРАД 

ПРИЛЕП, НА ОБЈЕКТ БР.1, НА КП БР.4316-КО 

ПРИЛЕП, ОД  СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА ВО 

ДОМУВАЊЕ, НА БАРАЊЕ ОД СТАНКОСКИ 

ДУШАН 

 

  1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши усогласување на намената на 

земјиштето според според ГУП на град Прилеп, на 

објект бр.1, на КП бр.4316-КО Прилеп, од  спорт и 

рекреација во домување, на барање од Станкоски 

Душан, се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
   Број 08 - 1283/13                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.06.2017 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 30.06.2017 

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

на КП бр.4316-КО Прилеп, од  спорт и рекреација во 

домување, на барање од Станкоски Душан 

 

 

    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 според ГУП на град Прилеп, на 

објект бр.1, на КП бр.4316-КО Прилеп, од  спорт и 

рекреација во домување. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   

 

 
 
            бр. 35-1281/14                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 

           30.06.2017 год.                            на Совет на Општина Прилеп 

               Прилеп                     м-р Никола Димески 
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