
  

 
 

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 ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУВАЊА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2017 

ГОДИНА 

 

 

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

на Општина Прилеп”. 

 

 

 

 

   Број 08 - 1467/1                                                                                                                                ГРАДОНАЧАЛНИК 

31.07.2017 година                                                                                                                              на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                                                                                                        Марјан Ристески 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК    

 НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Службен гласник на 

Општина Прилеп – 

Излегува по потреба 

31 Јули 2017 година 

Службен гласник број 7 

Овој примерок чини 50 ден. 

Годишна претплата 2.000 ден. 

Жиро с-ка при 

Комерцијална банка – 

Филијала Прилеп 

300020000208779 

ЕДБ 4021996117695 

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

 емаил: prilep@prilep.gov.mk 

 

http://www.prilep.gov.mk/
mailto:prilep@prilep.gov.mk
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Член 4 

Измените и дополнувањата на Буџетот на Општината за 2017 година влегува во сила со денот на 

објавување во службен гласник на Општината. 

 

 

 

 

 
         Бр. 35- 1465/2                                                            ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година                                    на седницата на Совет на Општина Прилеп                   

          П р и л е п                                                            д-р Силвана Пашовска 
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Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 

11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА 

ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2017 ГОДИНА 

 

 

  1. Одлуката за измена на одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2017 година, се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 

 
   Број 08 - 1467/2                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 

31.07.2017 година                                                                                 на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                                                            Марјан Ристески 
 

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/2002), врз 

основа на член 26 став 1 точка 4 и член 60 од Статутот на Oпштина Прилеп („ Службен гласник на Општина Прилеп” 

бр.6/2003, 4/2005 и 11 /2008), и член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе: 

 

ОДЛУКА 

за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2017 година 

 

член 1 

Со оваа одлука се вршат измени во Одлуката бр. 25-2705/3 од 27.12.2016 година. 

 

Член 2 

Се брише став 2 во членот 5 од Одлуката за извршување на Буџет на Општина Прилеп за 2017 година бр. 25-

2705/3 од 27.12.2016 година. 

 

член 3 

Оваа одлука е во целост составен дел на одлуката бр. 25-2705/3 од 27.12.2016 година. 

 

Член 4 

Останатите одредби од одлуката бр. 25-2705/3 од 27.12.2016 година остануваат непорменети. 

 

Член 5 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот  на објавувањето во „Службен гласник на општина Прилеп”. 

 
 
 

 

         Бр. 35- 1465/3                                                            ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година                                    на седницата на Совет на Општина Прилеп                   

          П р и л е п                                                            д-р Силвана Пашовска 
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Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 

11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

ЗА ВТОР КВАРТАЛ ОД 2017 ГОДИНА 

 

 

  1. Квартален Извештај за Извршување на Буџетот на Општина Прилеп за втор квартал од 2017 година, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 

 

 

   Број 08 - 1467/3                                                                                    ГРАДОНАЧАЛНИК  

31.07.2017 година                                                                                 на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                                                            Марјан Ристески  
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Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ДОЛГОРОЧНО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА 

ОПШТИНА ПРИЛЕП ВО РАМКИТЕ НА 

ПРОЕКТОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА 

ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ ( МСИП) 

 

 

  1. Одлуката за долгорочно домашно 

задолжување на Општина Прилеп во рамките на 

Проектот за подобрување на општинските услуги ( 

МСИП), се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 

 
 

   Број 08 - 1467/4                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 

31.07.2017 година                                        на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                                   Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член 20 од Законот за 

финансирање на единиците за локална самоуправа ( 

“Службен весник на РМ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 

47/11), член 20 од Законот за јавен долг (“Службен 

весник на РМ бр. 62/05, 88/08 и 35/11), и член 36 од 

Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 

бр. 5/02), врз основ на член 46 од Деловникот за работа 

на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина 

Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, 

донесе:  

 
О Д  Л  У  К  А 

за долгорочно домашно задолжување на Општина 

Прилеп во рамките на Проектот за подобрување на 

општинските услуги ( МСИП) 

 
Член 1 

           Со оваа Одлука се уредува долгорочното 

домашно задолжување на Општина Прилеп, кое ќе се 

реализира преку потпишување на Договор за под-заем   

со Министерството за финансии, во рамките на 

средствата обезбедени со Проектот за подобрување на 

општинските услуги ( МСИП) финансиран со заем со 

заем од Меѓународната банка за обнова и развој – 

Светска банка, во висина од 122.987.922,00 денари, а со 

цел финансирање на капитален инвестиционен проект 

Реконструкција на дел од улица “11-ти Октомври”  и 

доградба на мост на Градска река за кружен тек-Прилеп. 
 

Член 2 
 Задолжувањето ќе се реализира по пат на 

домашно долгорочно позајмување преку  Проектот за 

подобрување на општинските услуги, финансиран со 

заем од Меѓународната банка за обнова и развој – 

Светска банка, под следниве услови: 
-Каматна стапка: шест месечен ЛИБОР за евро валута со 

варијабилен распон; 
-Рок на отплата: 13 години; 
-Грејс период: 3 години; 
Последниот датум на отплата на заемот нема да биде 

подоцна од 15.08.2030 година. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 
 
         Бр. 35- 1465/5                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 

                                                                                           

 
 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 

СТВАР, ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ НА МЕСНА 

ЗАЕДНИЦА ЧЕПИГОВО 

 

 

  1. Одлуката за давање на трајно користење 

на недвижна ствар, деловни простории на месна 

заедница Чепигово, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08 - 1467/5                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.07.2017 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), член 4 и член 34 став 2 од Правилник 

за условите, начинот и постапката за користење и 

располагање со стварите во сопственост на општина 

Прилеп, давање и примање подароци и за евиденција на 
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недвижните ствари во сопственост на општина Прилеп, 

врз основ на член 46 од Деловникот за работа на 

Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина 

Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, 

донесе:  
 

О Д Л У К А 

 за давање на трајно користење на недвижна ствар,  

деловни простории на месна заедница Чепигово 

 

Член 1 

 Со оваа одлука на месна заедница Чепигово му 

се даваат на трајно користење  недвижна ствар, објекти 

во населено место Чепигово запишани во  Имотен лист 

бр.351 и тоа: 

- згр.бр.1, намена на зграда - помошни простории, вл.1 

кат ПО со површина од 9м2 на КП бр.697/1 КО 

Чепигово 

- згр.бр.1, намена на зграда - деловна зграда вон 

стопанство, вл.1 кат ПР со површина од 78м2 на КП 

бр.697/1  КО Чепигово 

 

Член 2 

 Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се 

дава на трајно користење на МЗ Чепигово, без надомест. 

 

Член 3 

 Градоначалникот на општина Прилеп склучува 

договор со МЗ Чепигово,со кој се уредуваат правата и 

обврските за недвижната ствар 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- 1465/6                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
                                                                                           

 

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 ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ 

ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП 

,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА’’- ПРИЛЕП ЗА 

ПЕРИОД ОД 01.04.2017 ГОДИНА ДО 30.06.2017 

ГОДИНА 

 

  1. Одлуката за давање согласност на 

тримесечниот извештај за финансиското работење на 

ЈКП ,,Водовод и канализација’’- Прилеп за период од 

01.04.2017 година до 30.06.2017 година, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08 - 1467/6                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.07.2017 година                                     на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                Марјан Ристески 

 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на 

РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за 

јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 

6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 

119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15 И 39/16) и член 

26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп 

("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 

4/2005 и 11/2008), врз основ на член 46 од Деловникот 

за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен 

гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на 

Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 

година, донесе:  
 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈКП ,,Водовод и 

канализација’’- Прилеп за период од 01.04.2017 година 

до 30.06.2017 година  

 

член 1 

            Се дава согласност на тримесечниот извештај за 
финансиското работење на ЈКП ,,Водовод и 

канализација’’- Прилеп за период од 01.04.2017 година 

до 30.06.2017 година. 
член 2 

Одлуката да се достави до ЈКП ,,Водовод и 

канализација’’-Прилеп, Градоначалникот и архивата на 

Општина Прилеп. 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 

 
 
         Бр. 35- 1465/7                                    ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
                                                                                           
 

 

 

 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 7  од 31..07.2017 година 

 

  
  

44 

 

 
 

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 

,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА’’- ПРИЛЕП, БР. 

01-202/1 ОД 19.07.2017 ГОД 

 

 

  1. Одлуката за давање согласност на 

Годишниот план за вработување во 2018 година на ЈКП 

,,Водовод и канализација’’- Прилеп, бр. 01-202/1 од 

19.07.2017 год, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
   Број 08 - 1467/7                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

31.07.2017 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), врз основ на член 46 од Деловникот за работа 

на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина 

Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, 

донесе:  

 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2018 година на ЈКП ,,Водовод и 

канализација’’- Прилеп, бр. 01-202/1 од 19.07.2017 

година 

 

 

член 1 

               Се дава согласност на Годишниот план за 

вработување во 2018 година на ЈКП ,,Водовод и 

канализација’’- Прилеп, бр. 01-202/1 од 19.07.2017 год. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до Градоначалникот, 

ЈКП ,,Водовод и канализација’’- 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- 1465/8                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
                                                                                           

 

 

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 ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ 

ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП 

ПАЗАРИ- ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2017 

ГОДИНА ДО 30.06.2017 ГОДИНА 

 

  1. Одлуката за давање согласност на 

тримесечниот извештај за финансиското работење на 

ЈКП Пазари- Прилеп за период од 01.04.2017 година до 

30.06.2017 година, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број 08 - 1467/8                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

31.07.2017 година                                     на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                Марјан Ристески 

 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот 

за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 

5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни 

претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 

6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 

119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15 И 39/16) и член 

26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп 

("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 

4/2005 и 11/2008), врз основ на член 46 од Деловникот 

за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен 

гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на 

Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 

година, донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈКП Пазари- Прилеп за 

период од 01.04.2017 година до 30.06.2017 година 

 

 

 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 7  од 31..07.2017 година 

 

  
  

45 

 

 
 

член 1 

            Се дава согласност на тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈКП Пазари- Прилеп за 

период од 01.04.2017 година до 30.06.2017 година. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈКП Пазари- Прилеп, 

Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 
 
         Бр. 35- 1465/9                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
                                                                                           
 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА (БР.02-196/1 ОД 

15.07.2017 ГОД) ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2017 ГОДИНА НА ЈКП 

,,ПАЗАРИ’’ ПРИЛЕП, БР. 03-198/1 ОД 16.07.2017 

ГОД 

 

 

  1. Одлуката за давање согласност на 

Одлуката (бр.02-196/1 од 15.07.2017 год) за изменување 

и дополнување на Годишниот план за вработување во 

2017 година на ЈКП ,,Пазари’’ Прилеп, бр. 03-198/1 од 

16.07.2017 год, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
   Број 08 - 1467/9                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

31.07.2017 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), врз основ на член 46 од Деловникот за работа 

на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина 

Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, 

донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Одлуката (бр.02-196/1 од 

15.07.2017 год) за изменување и дополнување на 

Годишниот план за вработување во 2017 година на ЈКП 

,,Пазари’’ Прилеп, бр. 03-198/1 од 16.07.2017 год 

 

член 1 

               Се дава согласност на Одлуката (бр.02-196/1 од 

15.07.2017 год) за изменување и дополнување на 

Годишниот план за вработување во 2017 година на ЈКП 

,,Пазари’’ Прилеп, бр. 03-198/1 од 16.07.2017 год. 

 

                             член 2 

Одлуката да се достави до Градоначалникот, 

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- 1465/10                                    ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
                                                                                           
 

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 ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ 

ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПУП 

ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2017 ГОДИНА ДО 

30.06.2017 ГОДИНА 

 

  1. Одлука за давање согласност на 

тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП 

за ПУП Прилеп за период од 01.04.2017 година до 

30.06.2017 година, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
   Број 08 - 1467/10                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

31.07.2017 година                                     на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                                Марјан Ристески 

 

 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 7  од 31..07.2017 година 

 

  
  

46 

 

 
 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот 

за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 

5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни 

претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 

6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 

119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15 И 39/16) и член 

26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп 

("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 

4/2005 и 11/2008), врз основ на член 46 од Деловникот 

за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен 

гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на 

Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 

година, донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за период 

од 01.04.2017 година до 30.06.2017 година  

 

 

член 1 

            Се дава согласност на тримесечниот извештај за 
финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за период 
од 01.04.2017 година до 30.06.2017 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- 1465/11                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
                                                                                           

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА (БР.02-654/1ОД 

10.07.2017 ГОД) ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2017 ГОДИНА НА ЈП ЗА ПУП 

ПРИЛЕП, БР. 02-654/2 ОД 10.07.2017 ГОД 

 

 

  1. Одлуката за давање согласност на 

Одлуката (бр.02-654/1од 10.07.2017 год) за изменување 

и дополнување на Годишниот план за вработување во 

2017 година на ЈП за ПУП Прилеп, бр. 02-654/2 од 

10.07.2017 год, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
    Број 08 - 1467/11                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.07.2017 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), врз основ на член 46 од Деловникот за работа 

на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина 

Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, 

донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Одлуката (бр.02-654/1од 

10.07.2017 год) за изменување и дополнување на 

Годишниот план за вработување во 2017 година на ЈП за 

ПУП Прилеп, бр. 02-654/2 од 10.07.2017 год 

 

член 1 

               Се дава согласност на Одлуката (бр.02-654/1од 

10.07.2017 год) за изменување и дополнување на 

Годишниот план за вработување во 2017 година на ЈП за 

ПУП Прилеп, бр. 02-654/2 од 10.07.2017 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- 1465/12                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
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Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ 

ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП 

КОМУНАЛЕЦ ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2017 

ГОДИНА ДО 30.06.2017 ГОДИНА 

 

 

  1. Одлуката за давање согласност на 

тримесечниот извештај за финансиското работење на 

ЈКП Комуналец Прилеп за период од 01.04.2017 година 

до 30.06.2017 година, се објавува  во “Службен гласник 

на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08 - 1467/12                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

31.07.2017 година                                     на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                                Марјан Ристески 

 

 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот 

за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 

5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни 

претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 

6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 

119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15 И 39/16) и член 

26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп 

("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 

4/2005 и 11/2008), врз основ на член 46 од Деловникот 

за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен 

гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на 

Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 

година, донесе: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈКП Комуналец Прилеп за 

период од 01.04.2017 година до 30.06.2017 година 

 

член 1 

            Се дава согласност на тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈКП Комуналец Прилеп за 

период од 01.04.2017 година до 30.06.2017 година. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈКП Комуналец 

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- 1465/13                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
                                                                                           

 

 

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 НА ЈКП 

,,КОМУНАЛЕЦ’’-ПРИЛЕП, ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА 

КОНСОЛИДИРАНАТА СМЕТКА ЗА 2016 ГОДИНА 

ОД ЈКП,,КОМУНАЛЕЦ’’-ПРИЛЕП И ДООЕЛ 

,,ТЕРМИНАЛ-КОМУНАЛЕЦ’’-ПРИЛЕП, БР.02-

1729/4 ОД 21.07.2017 ГОДИНА 

 

 

  1. Одлуката за давање согласност на 

Одлуката на ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп, за усвојување 

на консолидираната сметка за 2016 година од 

ЈКП,,Комуналец’’-Прилеп и ДООЕЛ ,,Терминал-

Комуналец’’-Прилеп, бр.02-1729/4 од 21.07.2017 година, 

се објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
   Број 08 - 1467/13                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

31.07.2017 година                                     на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                                Марјан Ристески 

 

 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот 

за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 

5/2002), член 11 став 1 точка 7 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 32 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

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

основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на 

Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 

Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе: 
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О Д Л У К А 

за давање согласност на Одлуката на ЈКП ,,Комуналец’’, 

за усвојување на консолидираната сметка за 2016 

година од ЈКП,,Комуналец’’ и ДООЕЛ ,,Терминал-

Комуналец’’-Прилеп, бр.02-1729/4 од 21.07.2017 година 

 

 

член 1 

               Се дава согласност на Одлуката на ЈКП 

,,Комуналец’’, за усвојување на консолидираната сметка 

за 2016 година од ЈКП,,Комуналец’’ и ДООЕЛ 

,,Терминал-Комуналец’’-Прилеп, бр.02-1729/4 од 

21.07.2017 година. 

 

                           член 2 

Одлуката да се достави ЈКП,,Комуналец’’ и 

ДООЕЛ,,Терминал-Комуналец’’-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- 1465/14                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
                    

                                                                        
 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2018 ГОДИНА НА 

ЈКП,,КОМУНАЛЕЦ’’ -ПРИЛЕП, БР. 03-1717 ОД 

21.07.2017 ГОД 

 

 

  1. Одлуката за давање согласност на 

Годишниот план за вработување во 2018 година на 

ЈКП,,Комуналец’’ -Прилеп, бр. 03-1717 од 21.07.2017 

год, се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
    

   Број 08 - 1467/14                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

31.07.2017 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), врз основ на член 46 од Деловникот за работа 

на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина 

Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, 

донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2018 година на ЈКП,,Комуналец’’-

Прилеп, бр. 03-1717 од 21.07.2017 год 

 

 

член 1 

               Се дава согласност на Годишниот план за 

вработување во 2018 година на ЈКП,,Комуналец’’ - 

Прилеп, бр. 03-1717 од 21.07.2017 год. 

 

                            член 2 

Одлуката да се достави до Градоначалникот, 

ЈКП,,Комуналец’’ - 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- 1465/15                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
                                                                                           
 

 

 

 

          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 ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 

НА ПЛАТИТЕ, БР.2-1729/7 ОД 21.07.2017 ГОДИНА 

НА ЈКП ,,КОМУНАЛЕЦ’’-ПРИЛЕП 
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  1. Одлуката за давање согласност на 

Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за 

пресметување на платите, бр.2-1729/7 од 21.07.2017 

година на ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број 08 - 1467/15                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.07.2017 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), а во врска со член 

11 точка 6 од Законот за јавните 

претпријатија(“Службен весник на Република 

Македонија” бр. бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 

83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), врз 

основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на 

Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 

Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе: 

 

ОДЛУКА 

за давање согласност на Одлуката за утврдување на 

вредноста на бодот за пресметување на платите, бр.2-

1729/7 од 21.07.2017 година на ЈКП ,,Комуналец’’-

Прилеп 

 

член 1 

          Се давање согласност на Одлуката за давање 

согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на 

бодот за пресметување на платите, бр.2-1729/7 од 

21.07.2017 година на ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈКП ,,Комуналец’’-

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- 1465/16                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
                                                                                           
 

 

 

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 ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ 

ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈОУ ДОМ 

ЗА СТАРИ ЛИЦА ,,КИРО КРСТЕСКИ-ПЛАТНИК’’- 

ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД ОД 01.04.2017 ГОДИНА 

ДО 30.06.2017 ГОДИНА 

 

  1. Одлуката за давање согласност на 

тримесечниот извештај за финансиското работење на 

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

Прилеп за период од од 01.04.2017 година до 30.06.2017 

година, се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
    

   Број 08 - 1467/16                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

31.07.2017 година                                     на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                                Марјан Ристески 

 

 

 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот 

за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 

5/2002) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на 

Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 

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

член 46 од Деловникот за работа на Советот на 

Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 

Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈОУ Дом за стари лица 

,,Киро Крстески-Платник’’- Прилеп за период од од 

01.04.2017 година до 30.06.2017 година 

   член 1 

               Се дава согласност на тримесечниот извештај 

за финансиското работење на ЈОУ Дом за стари лица 

,,Киро Крстески-Платник’’- Прилеп за период од од 

01.04.2017 година до 30.06.2017 година. 

 

                            член 2 

Одлуката да се достави до ЈОУ Дом за стари 

лица ,,Киро Крстески-Платник’’- Прилеп, 

Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 

 

 

 

 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 7  од 31..07.2017 година 

 

  
  

50 

 

 
 

                                           член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 
          
         Бр. 35- 1465/17                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
                                                                                           

 

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 РАБОТА НА 

ВОСПИТНА ГРУПА СО ПОГОЛЕМ БРОЈ НА 

ДЕЦА НА ЈОУДГ „НАША ИДНИНА“ - ПРИЛЕП 

ВО ОБЈЕКТ „БОНЧЕЈЦА“, „МИРЧЕ АЦЕВ“, 

„ТРИЗЛА“ И „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, БР.02 – 139/2 ОД 

14.07.2017 ГОДИНА 

 

 

  1. Одлуката за давање согласност на 

Одлуката за работа на воспитна група со поголем број 

на деца на ЈОУДГ „Наша иднина“ - Прилеп во објект 

„Бончејца“, „Мирче Ацев“, „Тризла“ и „Гоце Делчев“, 

бр.02 – 139/2 од 14.07.2017 година, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
   Број 08 - 1467/17                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

31.07.2017 година                                     на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                Марјан Ристески 

 

 

 

Врз основа на член 64 став 5 од Законот за заштита 

на децата  („Службен весник на РМ” број 

23/13,12/14,44/14, 144/14, 10/15 и 25/15), член 36 став 1 

точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 

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

Статутот на Општина Прилеп (,,Службен гласник на 

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

основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на 

Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 

Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  

за давање согласност на Одлуката за работа на воспитна 

група со поголем број на деца на ЈОУДГ „Наша иднина“ 

- Прилеп во објект „Бончејца“, „Мирче Ацев“, „Тризла“ 

и „Гоце Делчев“, бр.02 – 139/2 од 14.07.2017 година 

 

член 1 

Се дава согласност на Одлуката за работа на 

воспитна група со поголем број на деца на ЈОУДГ 

„Наша иднина“ - Прилеп во објект „Бончејца“, „Мирче 

Ацев“, „Тризла“ и „Гоце Делчев“,бр.02 – 139/2 од 

14.07.2017 година. 

                                                                   

        член 2 

Одлуката да се достави до ЈОУДГ ,,Наша 

иднина’’-Прилеп, Градоначалникот и архивата на 

Општина Прилеп. 

            

член 3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 

на нејзиното објавување во „Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 
 
         Бр. 35- 1465/18                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
                                                                                           

 

 

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 РАБОТА НА 

ВОСПИТНА ГРУПА СО ПОМАЛ БРОЈ НА ДЕЦА 

НА ЈОУДГ „НАША ИДНИНА“ - ПРИЛЕП ВО 

ОБЈЕКТ ВО ДРУГИ ПРОСТОРНИ УСЛОВИ  ВО 

ООУ „КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ“ С. ТОПОЛЧАНИ И 

С. БЕРОВЦИ, ВО ООУ ,,КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’ ВО 

С.КАНАТЛАРЦИ, ВО ООУ,,СТРАШО ПИНЏУР’’ 

ВО С. ГОЛЕМО КОЊАРИ И ВО ОБЈЕКТОТ ВО 

КРИВОГАШТАНИ, БР.02 – 139/2 ОД 14.07.2017 

ГОДИНА 

 

 

  1. Одлуката за давање согласност на 

Одлуката за работа на воспитна група со помал број на 

деца на ЈОУДГ „Наша иднина“ - Прилеп во објект во 

други просторни услови  во ООУ „Круме Волнароски“ 

с. Тополчани и с. Беровци, во ООУ ,,Кирил и Методиј’’ 

во с.Канатларци, во ООУ,,Страшо Пинџур’’ во с. 

Големо Коњари и во објектот во Кривогаштани, бр.02 – 

139/2 од 14.07.2017 година, се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
   Број 08 - 1467/18                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

31.07.2017 година                                     на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                                Марјан Ристески 
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Врз основа на член 64 став 5 од Законот за заштита 

на децата  („Службен весник на РМ” број 

23/13,12/14,44/14, 144/14, 10/15 и 25/15), член 36 став 1 

точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 

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

Статутот на Општина Прилеп (,,Службен гласник на 

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

основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на 

Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 

Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Одлуката за работа на воспитна 

група со помал број на деца на ЈОУДГ „Наша иднина“ - 

Прилеп во објект во други просторни услови  во ООУ 

„Круме Волнароски“ с. Тополчани и с. Беровци, во ООУ 

,,Кирил и Методиј’’ во с.Канатларци, во ООУ,,Страшо 

Пинџур’’ во с. Големо Коњари и во објектот во 

Кривогаштани, бр.02 – 139/2 од 14.07.2017 година 

 

 

 

 

 

 

член 1 

Се дава согласност на Одлуката за работа на 

воспитна група со помал број на деца на ЈОУДГ „Наша 

иднина“ - Прилеп во објект во други просторни услови  

во ООУ „Круме Волнароски“ с. Тополчани и с. Беровци, 

во ООУ ,,Кирил и Методиј’’ во с.Канатларци, во 

ООУ,,Страшо Пинџур’’ во с. Големо Коњари и во 

објектот во Кривогаштани, бр.02 – 139/2 од 14.07.2017 

година. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-

Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина 

Прилеп. 

            

член 3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 

 
 
         Бр. 35- 1465/19                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 

                                                                                           

 

 

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 ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА 

ЗИМСКАТА СЛУЖБА НА ПОДРАЧЈЕТО ОД ОПШТИНА ПРИЛЕП, ЗА СЕЗОНАТА 2017/2018 ГОДИНА 

 

  1. Оперативната Програма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето од Општина 

Прилеп, за сезоната 2017/2018 година, се објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08 - 1467/19                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.07.2017 година                                     на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                Марјан Ристески 

 

 

 

Врз основа на чл.36 ст.1 т.1 од Законот за локалната самоуправа (,,Сл.весник на РМ,,бр.5/2002) и чл.26,ст.1,т.1 од 

Статутот на општина Прилеп  (,,Сл.гласник на општина Прилеп,,бр.6/2003), врз основ на член 46 од Деловникот за 

работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина 

Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе: 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето од 

Општина Прилеп, за сезоната 2017/2018 
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1.Цел на Програмата; 

2.Обем,динамика и ниво на одржувањето; 

3.Организациска поставеност на зимската служба и обврски на учесниците: 

 3.1.Претпријатие на кое ќе му биде доверена работата; 

 3.2.Советот на општината Прилеп; 

 3.3.Надзорен орган; 

 3.4.Општински центар за справување со кризи; 

 3.5.Други учесници; 

 3.6.Организации,заедници и граѓани;  

4.Прилози: 

 4.1.Преглед на приоритетното чистење и посипување на сообраќајниците во градот; 

 4.2.Список на одговорните лица од претпријатието на кои ќе му биде отстапена работата, со Одлука на 

Управниот Одбор; 

 4.3.Карта-ситуација за приоритетот на расчистувањето на сообраќајниците: 

-сообраќајници од прв и втор приоритет; 

-критични(црни) точки; 

-должините на коловозните површини за ослободување се дадени во прегледот за приоритетно чистење и 

расчистување на сообраќајниците (дел 4.1.1 и 4.1.2.) и изнесуваат 42.000,00м.од 1 приоритет ; 17.450 м. од 2 приоритет 

и.(дел 5) 76200м. општински патишта на кои ќе се интервенира по потреба и барање на нарачателот. 

 

ВОВЕД 

 

 Одржувањето на коловозните површини и нивното оспособување за прием на сообраќајот во зимските услови 

претставува значајна потреба на граѓаните и стопанството,бидејќи се можни нарушувања и прекини на нормално 

одвивање на сообраќајот во градот.Особено се неповолни изненадувањата од временските непогоди посебно при 

несоодветно извршена подготовка на надлежните органи. 

 Оваа Програма тргнува,пред се,од претпоставката за обезбедување на одговорен однос на сите во 

Општината,особено на тој начин би имале поприфатливи услови за сообраќајот и би овозможиле рационално и 

економично извршување на Програмата. Уште позначајно е што ќе се создадат потребните услови за нормално одвивање 

на стопанските и други дејности. 

 

1.Цел на Програмата 

Програмата има цел да предвиди услови за ефикасно организирање и функционирање на зимската служба на 

подрачјето на општината Прилеп преку: 

-одредување обемот на работата и нивото на чистењето на снегот и голомразиците од коловозните површини; 

-дефинирање на работите и  задолженијата на учесниците во  реализацијата на оваа Програма; 

-дефинирање на обврските на сите учесници во реализација на Програмата. 

2.Обем,динамика и ниво на одржување 

 

 2.1.Обем на одржување 

 

 Тргнувајќи од основната цел на Програмата, физичкиот обем на работите е утврден  согласно приоритетот за 

оспособување на коловозите за функционирање на сообраќајот и тоа: 

 -сообраќајниците по соодветен приоритет, по кој се одвива сообраќајот, виталните сообраќајници и пристапи(од 

сообраќајниците до објектот) до објектите чие фуникционирање е од витално значење за градот. 

 

 2.2.Ниво и динамика на одржувањето 

 

 Расчистувањето на коловозните површини се врши по следниот приоритет: 

 

 -сообраќајници  од 1 приоритет по кој се одвива сообраќајот со критични точки и пристап кон објекти кои се од 

витално значење за градот и други сообраќајници означени во прегледот. 

 

 -сообраќајници од 2 приоритет. 

            -интервенции по потреба. 

 Отстранувањето на подмразнатиците во услови кога нема врнежи(падавини) се врши по приоритетот на 

критичните точки и сообраќајниците по кои се одвива сообраќајот. 
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Дежурството се обезбедува континуирано за зимскиот период. 

 

 Одговорните работници на дежурство вршат потребни контакти со сите субјекти, ја спроведуваат Програмата и 

даваат потребни информации на надлежните субјекти и граѓани. 

 

 Дежурството го изведуваат работниците на претпријатието на кое ќе му бидат доверени работите, со својата 

ангажирана маханизација, работната сила и тоа според приоритетноста одредена со оваа Програма. 

 

 Сообраќајниците од прв приоритет ќе бидат оспособени за функционирање на сообраќајот во зимски услови 

најдоцна до 06,30 часот поради доаѓањето на работните места на луѓето и учениците или за најмногу од 5(пет) часа по 

престанокот на врнежите од снег. 

 

 Останатите сообраќајници од 2 приоритет ќе се оспособуваат за 12-24 часа по оспособувањето на 

сообраќајниците од 1 приоритет. 

  

 Доколку е потребно да се вклучи и друга механизација, тоа го врши претпријатието на кое му е доверена 

работата, по претходна согласност од надзорниот орган, а по налог на нарачателот. 

 Претпријатието на кое му е доверена работата треба да располага минимум со следната механизацијата, опрема, 

материјали и работна сила. 

 

Камион со нож за чистење на снегот и посипувач 5 

Грејдер 1 

Утоварувач со предна корпа 1 

Утоварувач со предна корпа и нож за чистење на снег 1 

Булдожер-гасеничар со нож 1 

Трактор со нож за чистење на снег 1 

Мини багер (кршечки) со предна утоварена корпа и нож за чистење снег 1 

 

3.Организациска поставеност на зимската служба и обврска на учесниците 

 

 На подрачјето на општина Прилеп, зимската служба ја организира Единицата на локална самоуправа-Прилеп, 

како носител на сите работи и активности кои се однесуваат на целокупното функционирање на зимската служба. 

 

 Преку својот надзорен орган ја следи реализацијата на Програмата и издава налози за работата. 

 

 Согласно Законот за јавни набавки се одредува претпријатие кое ќе ја спроведува Оперативната Програма и 

остварува соработка со сите други субјекти во Општината задолжени за спроведување на Програмата за зимска служба. 

 

 Функционирањето на зимската служба се остварува со следната организациска поставеност: 

 

 3.1.Претпријатие на кое ќе му бидат отстапени работите 

 

 Претпријатието на кое ќе му бидат отстапени работите, формира тело за организирање и раководење на 

Зимската служба.Телото ја следи реализацијата на оваа Програма, работата на пунктот и заедно со Стручната служба 

одлучува за преземање потребни активности предизвикани од времените неприлики. 

 

 Претпријатието ги има следните задолженија: 

 -организира непрекинато дежурство преку целиот зимски период, во текот на сите 24 часа ( освен во случаи кога 

надзорниот орган наложи редуцирање или престанување на дежурствата ) . 

 -со специјални машини,опрема и работна рака врши посипување на индустриска сол за отстранување на 

подмрзнатица од коловозните површини; 

 -возилата, машините и другата потребна механизација ја доведуваат во исправна состојба за дејствување во 

зимски услови и истата во текот на траењето на зимската сезона ја чува на плацот на претпријатието или определените 

пунктови како би можела при укажана потреба навремено да биди ставена во функција.  

 -води целосна документација за работата на Зимската служба; 
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 -доставува до нарачателот распоред на лица за дежурство, со податоци за работната рака и механизација; 

 -секојдневно и редовно го информира нарачателот за работата на Зимската служба, како и надзорниот орган; 

 -ги прима и секојдневно ги доставува до ЦИТ извештаите и прогнозите за временските услови, нарачателот и  

Министерството за внатрешни работи; 

 -секојдневно изготвува извештај за извршените работи од смената во Зимската служба, во соработка со 

раководителот на смената; 

 -врши редовно и тековно одржување на возилата и специјалните машини како и на другата механизација; 

 -организира редовно дежурство со потребна опрема и алат, резерви делови и стручен кадар за обезбедување 

исправноста на механизацијата и дејствување на Зимската служба; 

 -За сезоната 2017/2018 година се обезбедуваат следните материјали: 

 

  -набавка на песок (ризла-2 )----------------1500 м3 

  -набавка на индустриска сол---------------   500 Т  

 

 Наведените материјали ги набавува и се складираат во плацот на претпријатието на кое му е отстапена работата. 

Нивната употреба во зимските услови при температури на мрзнење,ќе биде како мешавина 3:1(гранулиран песок и сол), 

заради посипување на нагорни и критични места. 

 

 

 3.2.Советот на општина Прилеп,со стручните служби 

 

 -ја усвојува оваа оперативна Програма; 

 -го контролира извршувањето на оваа Програма; 

 

 

 3.3.Единица на Локална самоуправа 

 

 -ја координира активноста на сите задолжени субјекти во извршувањето на задачите од Програмата; 

 -преку средствата за јавно информирање, информира за работата на Зимската служба и обврските на 

учесниците. 

 

 3.4.Надзорен орган 

 

 Надзорниот орган го определува носителот на работите со решение со кое ги определува работните задачи при 

реализацијата на Програмата за организирање и функционирање на Зимската служба на подрачјето на општина Прилеп 

за сезоната 2017/2018 година. 

 

 Надзорниот орган ги врши следните работи: 

 

 1.Ја следи работата на извршителот на работите и за тоа изготвува комплетна техничка документација; 

 2.Координира со органите и телата на Советот на општина Прилеп, со Центарот за справување со кризи, 

Министерството за внатрешни работи и други учесници, претпријатија, заедници и граѓани ; 

 3.Дава налог за работа на претпријатието на кое му се отстапени работите. 

 4.Ја следи временската ситуација и одлучува за отпочнување ; редуцирање или укинување на дежурствата на 

механизацијата и работниците , за што благовремено ( најкасно во рок од 12 часа ) го известува претпријатието на кое му 

е отстапена работата. 

            5. Врши и други работи и работни задачи во врска со реализацијата на Програмата.            

 

 

 3.5.Општинскиот  Центар за справување со кризи 

 

 Општинскиот  Центар за справување со кризи не е непосредно вклучен во работата на Зимската служба, меѓутоа 

Центарот посредно ќе ја  следи работата на Службата преку благовремено информирање. 

 Во случај на појава на елементарни непогоди од поголеми размери на подрачјето на општина Прилеп во 

зимскиот период, кои не ќе можат да се разрешуваат со организациска поставеност на Зимската служба, Општинскиот 

Центар прогласува вонредна состојба и непосредно раководи со акциите за отстранување на последиците. Во вакви 

случаеви, товарот е на буџетот на Општината или од други извори што ќе ги утврдат надлежните органи. 
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 3.6.Други учесници 

 

 3.6.1.Министерството за внатрешни работи-сообраќајната  полиција го контролира и регулираа сообраќајот во 

новонастанатите состојби на сообраќајниците и патиштата и секогаш ќе биде непосредна врска со сите задолжени 

субјекти, ги отстранува паркираните возила како би се овозможило чистење на сообраќајнците. 

 

 3.6.2.Надлежниот општински орган за комунални работи се грижи за спроведување на Одлуката за одржување за 

комунален ред на подрачјето на Општината Прилеп, во делот за отстранување на снегот и мразот, преку инспекциските 

служби. 

 

 3.6.3.Репбуличкиот хидрометеоролошки завод доставува извештаи и прогнози ( дневни, тродневни, неделни и 

месечни) , за временските услови до: Општината Прилеп, Претпријатието на кое му е доверена работата, ЦИТ на 

Прилеп, Стручна служба и надзорот. 

 

 3.7.Претпријатија, заедници и граѓани 

  

 3.7.1.ЈКП,,Комуналец,,Прилеп-РЕ,,Комунална Хигиена,,-ги превзема потребните мерки за отстранување на 

снегот и мразот: 

 -Отворање на пешачки премини; 

 -Отворање на пешачки патеки по тротоарите и плочниците; 

 -Чистење на снегот од ивиците на коловозите за нормално функционирање на сливниците; 

 -Целосно чистење на мостовите; 

 -Чистење и празнење на уличните корпи; 

 

 3.7.2.Електродистрибуција-Прилеп ги презема потребните мерки за чистење на снегот од надворешните 

електроинсталации. 

  

 3.7.3.Автобуска станица Прилеп, презема мерки за отстранување на снегот и мразот од автобуската станица и 

незино оспособување за користење. 

 

 3.7.4.АД,,Македонски телекомуникации,,-Скопје, ги презема потребните мерки за чистење на снегот од 

надвозните ТТ уреди,инсталациите и телефонските говорници. 

  

3.7.5.Претпријатијата и заедниците чии отворени објекти и простории се користат од страна на 

граѓаните(пазаришта,гробишта,железнички премини, ранжирани станици, бензиски пумпи и слични објекти), преземаат 

брзи и ефикасни мерки за отстранување на снегот и подмразнатиците од овие објекти и простории. 

 

 3.7.6.Претпријатијата, заедниците и граѓаните-сопственици, односно корисници на деловни згради и деловни 

простории (стоковни куќи, дуќани, продавници и сл.објекти), преземаат мерки за чистење на снегот од подмразнатицата 

пред овие објекти. 

 

 3.7.7.Граѓаните го чистат снегот и подмразнатицата од тротоарите, патеките и приодите пред своите станбени 

згради. 

 

 3.7.8.Исто така, граѓаните го чистат снегот од крововите и терасите, при што водат сметка за безбедноста на 

минувачите, надворешните инсталации и сообраќајот. Исчистениот снег се собира пред зградите и притоа се обезбедува 

непречен сообраќај. 

 

 3.7.9.Сечењето, отстранувањето на гранки и дрва го врши ЈП ,,Комуналец,, -Прилеп. 

 

 3.7.10.За сите оние кои нема да ги извршуваат потребните работи ќе се постапува според одлуката за комунален 

ред. 

 

 

 4. ПРЕГЛЕД ЗА ПРИОРИТЕТНО ЧИСТЕЊЕ И ПОСИПУВАЊЕ 

 НА СООБРАЌАЈНИЦИТЕ-УЛИЦИТЕ 
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 4.1.Сообраќајниците по кои се одвива сообраќајот, витални сообраќајници, критични точки и пристапи (од 

сообраќајниците до објектот), до објектите чие функционирање е од витално значење за градот. 

 

 4.1.1.УЛИЦИ (1 приоритет) со вкупна должина од 42.000 м. 

 

 

 

 

 

1. ,,Александар Македонски,,-од таблата на влезот од Плетвар, до таблата на 

излезот од градот кај ,,Црн Бор,, 

4.500 м. 

2. ,,11-ти Октомври,,-од ОУ,,Г.Делчев,,(кружен тек)по ,,Јоска Јорданоски,,до 

Бул.,,Гоце Делчев,,. 

   950 м. 

3. ,,Ген.Васко Карангелески,, од Бул.,,Г.Делчев,, до влез во бензиска Касарни     

1800 м. 

4. Бул.,,Г.Делчев,, од СО Прилеп  до Железничка станица  1700 м. 

5. ,,Л.Котески,, од рампата на железничи премин до таблата на излез од градот 

кај Мермерен Комбинат 

1750 м. 

6. ,,Прилепски Бранители,, (стара ,,Ѓ.Петров,,) од Бул.,,Г.Делчев,, до 

,,О.Чопела,, во Варош. 

1500 м. 

7. ,,О.Чопела,,низ Варош до таблата на излезот од градот 1500 м. 

8. ,,Сотка Ѓорѓиоски,, од Бул.,,Г.Делчев,, по ,,К.Јосифоски,, до 

,,А.Македонски,, 

   

550 м. 

9. ,,Цар Самоил,, од ,,А.Македонски,, до пресекот со М- 5  1100 м. 

10. ,,М.Ацев,, од ,,А.Македонски,, до ,,Ѓ.Димитров,,   600 м. 

11. ,,Т.Тарцан,, од ,,М.Ацев,, до ,,11-ти Октомври,,   450 м. 

12. ,,Д.Нареднико,, од  Бул.,,Г.Делчев,, до ,,А.Македонски,,    500 м. 

13. ,,Кеј 9-ти Септември,, од нас.,,Ѓогдере,, (тесниот мост) до ул.,,Д.Нареднико,,  1550 м. 

14. ,,Кеј 1-ви Мај,, од ,,Ј.Јорданоски,, до ,,С.Ѓорѓиоски,, 1100 м. 

15. ,,Ј.Јорданоски,, од ,,11-ти Октомври,, до ,,С.Китаноски,,   950 м. 

16. ,,Борка Талески,, од ,,Методија Патчев,, до ,,В.Циривири,, 1300 м. 

17. ,,М.Шаторов Шарло,, од ул.,,Битолска,, до ,,Кеј 1-ви Мај,,   250 м. 

18. ,,Браќа Миладиновци,, од Бул.,,Г.Делчев,, околу нас. ,,Точила,,  до 

нас.,,Точила-2,, 

 

1350 м. 

19. ,,Архиепископ Доситеј,, од ,,М.Козар,, до Бензиска пумпа кај железничка 

станица 

1100 м. 

20. ,,Егејска,, од ,,Прилепски Бранители,,   до Бул.,,Г.Делчев,, 1100 м. 

21. ,,Кузман Јосифоски,, од ,,Егејска,, до Бул.,,Г.Делчев,,   500 м. 

22. ,,Самоилова,, од ,,Браќа Миладиновци,, до ,,Прилепски Бранители,,  

700м. 

23. ,,М.Козар,, од ,,Прилепски Бранители,, по,,К.Мисирков,, до 

,,Ген.В.Карангелески,, 

 

900 м. 

24. ,,Трајко Николоски,, од ,,А.Македонски,, до Бул.,,Г. Делчев,,  

1200м. 

25. Обиколен пат од Бул.,,Г.Делчев,, према Млекара до ул.,,Орде Чопела,,  

2300 м.  

26. ,,Ѓ.Петров,, од ,,Октомвриска,, до ,, А.Македонски,,   250 м. 

27. ,,Борка Утот,, од ,,К.Јосифоски,, до ,,Д.Нареднико,,   250 м. 

28. ,,Октомвриска,, од Кружен тек до ,,5-та Прилепска Бригада,,   

 700 м. 

29. ,,Партизанска,, од ,,Прилепски Бранители,, до ,,Петар Ацев,,  

  450 м. 

30. ,,Петар Ацев,, (стара ,,Београдска,,) од ,,Партизанска,, до ,, Тризла,,  

  200 м. 

31. ,,Тризла,, од ,, Прилепски Бранители,, до Дабничка Река 1350 м. 

32. ,,5-та Прилепска Бригада,, од ,,Октомвриска,, до ,,А.Македонски,,    

  750 м. 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 7  од 31..07.2017 година 

 

  
  

57 

 

 
 

33. ,,11-ти Октомври,, од ,,Тризла,, до ,,М.Козар,,   450 м. 

34. ,,Бидимаш,, од ,,Д.Нареднико,, до рампата на железничка линија   

 700 м. 

35. ,,Х.Ккарпош,,од спој со ,,Б.Ламески,,по,,Републиканска,, до ,,Кеј 1-ви Мај,,   

 300 м. 

36. ,,Браќа Ламески,, од Бул.,,Г.Делчев,, до ,,Кеј 1-ви Мај,,  350 м. 

37. ,,Бранко Секулоски-Бељата,,(стара,, Кеј 4-ти Јули,,) од ,,Генерал Васко 

Карангелески,, до ,,Ј.Јорданоски,, 

  

 850 м. 

38. ,,Вера Циривири,, од ,,Б.Талески,, до ,,Методија Патчев,,  1050 м. 

39. ,,Февруарски поход,, со ,,Борка Спиркоски,, по ,,Кеј 19-ти Септември,, до 

,,Ј.Јорданоски,, 

 

1100 м. 

40. ,,М.Камен,, од ,,Ѓ.Димитров,,(кружен тек) по ,,3-ти Ноември,, до ,,М.Патчев,,  

  650м. 

41. ,,М.Патчев,, од ,,3-ти Ноември,, по ,,Истарска,, до ,,3-ти Ноември,,  

  350 м. 

42. ,,Ѓ.Димитров,, од кружен тек до ,,Б.Талески,, 1000 м. 

 В  К   У  П  Н  О: 42000 м. 

   

4.1.2.УЛИЦИ (2 приоритет) сообраќајници од поголемо значење за населението со вкупна должина  17450 м. 

 

1. ,,Мирче Ацев,, од ,,Александар Македонски,, до ,,Кеј 9-ти Септември,,  

  300 м. 

2. ,,Трајко Тарцан,, од ,,М.Ацев,, кај ОУ,,Кочо Рацин,, по ,,Блаже Николоски,, до 

,,Борка Талески,,                                                     

 

  400 м. 

3. ,,Мариовска,, од ,,В.Циривири,, до ,,М.Ацев,,   250 м. 

4. ,,Пенка Котеска,, од ,,Борка Талески,, до ,,3-ти Ноември,,   550 м. 

5. ,,3-ти Ноември,, од ,,Пенка Котеска,, до ,,Круме Беќар,, по ,,Круме Беќар,, до 

,,Ѓ.Димитров,, 

 

  650 м. 

6. ,,Бистра,, и ,,Осоговска,, -Сточно Пазариште 1000 м.  

7. ,,Битолска,, од ,,Цар Самоил,, до ,,Б.Талески,,   400 м. 

8. ,,Ц.Коњарец,, од ,,Битолска,, до ,,Македонска,,   950 м. 

9. ,,Македонска, од ,,Ц.Коњарец,, до ,,Јордан Грабулоски,,(стара ,,Динара,,)   

 300 м. 

10. ,,Блаже Иваноски,, од ,,Цар Самоил,, по ,,Јордан Грабулоски,, до ,,Македонска,,  

  650 м. 

11. ,,Цане Кузманоски,, од Сала ,,Македонија,, до Пивара   700 м. 

12. ,,Андон Слабејко,, од ,,Д.Нареднико,, до  Железничкиот мост   650 м. 

13. ,,Борка Стеваноски,, од ,,А.Слабејко,, до ,,Бидимаш,,   450 м. 

14. ,,Р.Секирчанец,, од Бул.,,Г.Делчев,, до ,,Егејска,,   350 м. 

15. ,,Ладо Лапецот,, од ,,Егејска,, до ,,Браќа Миладиновци,,   500 м. 

16. ,,К.Јосифоски,, од ,,Егејска,, до Интернат   500 м. 

17. ,,К.Волнароски,, од ,,Партизанска,, до ,,Ц.Мавровски,,под Кули   500 м. 

18. ,,Козјак,, од ,,Прилепски Бранители,, до ,,Мукос,,   250 м. 

19. ,,11-ти Октомври,, од ,,Ј.Јорданоски,, до ,,Ген.В Карангелески,,   400 м. 

20. ,,Крушевска,, од ,, Ген.Васко Карангелески,, до ,,Бранко Секулоски-Бељата,,  

  350 м. 

21. ,,Киро К.-Платник,, од ,,Крушевска,,  до ,,Наум Н.Борче,,   300 м. 

22. ,,Наум.Н.Борче,, од ,,Киро К.Платник,, до ,,Бранко Секулоски Бељата,,  

  150 м. 

23. ,,Гемиџиска,, од ,,Јоска Јорданоски,, до ,,Февруарски Поход,,   250 м. 

24. ,,Петар Поп Арсов, од ,,ѓ.Димитров,,по ,,К.Пејчиновиќ,, и,,Нада Циривири,, до 

,,Т.Тарцан,, 

 

  550 м. 

25. ,,Радовишка,, од ,,Октомвриска,, до ,,3-ти Ноември,,   450 м. 

26. ,,Пчиња,, од ,,Радовишка,, до ,,Ј.Х.Џинот,,   300 м. 

27. ,,С.Китаноски,, од ,,Ј.Јорданоски,, до ,,Бл.Спиркоски,,   350 м. 
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28. ,,Бл.Спиркоски,, од ,,С.Китаноски,, до ,,Фебр.Поход,,   200 м. 

29. ,,Кеј 19-ти Септември,, од ,,Б.Спиркоски,,до ,,Ген.Васко Карангелески,,  

  350 м. 

30. ,,Д.Антулески,, од,,О.Чопела,, до ,,П.Тошев,,   600 м. 

31. ,,Б.Лопач,, од ,,О.Чопела,, до Ман.,,Св.А.Михаил,,   950 м. 

32. ,,Г.Димитриоски,, по ,,Г.Јанкулоски,,до Бугарски бараки   350 м. 

33. ,,Љубе Грујоски,, од,,Л.Котески,, до пат за затворот   450 м. 

34. ,,2-ри Август,, од ,,Ѓ.Димитров,, до крај на асфалт   350 м. 

35. ,,П.Брашнаров,, од ,,С.Китаноски,, до ,,Кеј 19-ти Септември,,   450 м. 

36. ,,Д.Груев,, од ,,Мукос,, до ,,Прилепски Бранители,,   150 м. 

37. ,,Велко Јанкулоски,, од ,,Ладо Лапецот,, до ,,Пере Тошев,,   350 м. 

 В  К  У  П  Н  О 17450м  

 

 5.ПРЕГЛЕД НА ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШТА КОИ ЌЕ 

 СЕ ЧИСТАТ И ПОСИПУВААТ ПО УКАЖАНА ПОТРЕБА  

 И БАРАЊЕ НА НАРАЧАТЕЛОТ 

 

  1. Општински пат Л6001955 02 ( врска со А3 -  нм. Лопатица ) 15500м 

  2. Општински пат Л6001955 01 ( врска со А3 - нм.Чепигово )   5000м 

  3. Општински пат Л6001955 05 ( врска Р1101 - нм. Загорани )   4500м 

  4. Општински пат Л6001955 06 ( врска Л600195 05 - врска со Р2339 )   1500м 

  5. Општински пат Л6001955 07 дел (врска Р1101 - нм. Шелеверци )   3700м 

  6. Општински пат Л6001955 09 ( Кадино село врска а Р2339 -Мало Коњари  врска со 

Р1306 ) 

  4000м 

  7. Општински пат Л6001955 10 ( врска Р1303 - нм. Големо Коњари )      500м 

  8. Општински пат Л6001955 11 ( врска со Р1303 - нм. Мажучиште )     500м 

  9. Општински пат Л6001955 15 ( врска со Р1107 - нм. Штавица )   1000м 

10. Општински пат Л6001955 16 дел ( врска со Р1107 - нм. Бонче )    3000м 

11. Општински пат Л6001955 17 ( врска со Р1107 – нм. Чаниште ) 12000м 

12 Општински пат Л6001955 21 ( врска со П1107 – нм. Манастир )                 3000м 

13. Општински пат Л6001955 24 дел (Прилеп – н.м. Волково) 4500  м 

14. Општински пат Л6001955 25 Прилеп – нм. Селце )   1500м 

15. Општински пат Л6001955 26 (врска со Л6001955 25–мн.Св.Димитрија )   2500м 

16. Општински пат Л6001955 28 дел ( врска со А1 -  нм. Лениште )   1500м 

17. Општински пат Л6001955 29 дел ( врска А1 – нм. Оревоец )   3000м 

18. Општински пат Л6001955 36 (врска Р1303 – ман.Св.Богородица – Трескавец)  80000м  

19. Пат за КПУ Затвор Прилеп (врска  ул.Леце Котески – КПУ Затвор Прилеп) 1000  м 

 В К У П Н О 76200м 

 

НАПОМЕНА: СЕ ЧИСТАТ СО ВОЗИЛО СО ПЛУГ 

 Со посебен налог од нарачателот преку 

надзорниот орган, ќе се подигнува снегот и мразот од 

Старата чаршија и Бул.,,Гоце Делчев,, во Прилеп. 

  Чистењето на сообраќајниците и 

општинските патишта кои не се предвидени со 

Оперативната програма ќе се врши само во 

исклучителни случаеви и со посебен налог од 

нарачателот. 

 Оперативната програма влегува во сила со 

денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Прилеп,,. 

  
         Бр. 35- 1465/20                                                                               

ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година                                               на 

седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                                                        

д-р Силвана Пашовска 
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Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНА 

И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

ИЗРАБОТКА НА  УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 

НА ТЕРИТОРИЈАТА  НА  ОПШТИНА ПРИЛЕП  

ЗА 2017 ГОДИНА 

 

 

  1. Програма 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 - 1467/20                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

31.07.2017 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) врз основ на член 46 од 

Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп 

("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), 

Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 

31.07.2017 година, донесе: 

 

 

  П Р О Г Р А М А 

за измена и дополнување на Програмата за изработка на  

урбанистички планови на територијата  на  Општина 

Прилеп  за 2017 г 

 

1.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.1/2017, 2/2017, 

5/2017 и 6/2017)  во глава ,,Г. ПРОЕКТ ЗА 

ИНФРАСТРУКТУРА ,, се додава нова точка ,,2,, (два) 

која гласи: 

 

,,ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА за линиска градба 

за делница за пристапен пат и мост кон пречистителна 

станица за отпадни води на град Прилеп 

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. 

 

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. 

 

2.   Оваа програма влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Прилеп,, 

 

 
 
         Бр. 35- 1465/21                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

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.1872-КО 

БЕЛОВОДИЦА, НА БАРАЊЕ ОД АНГЕЛЕСКИ 

ЖИВКО 

  1. Одлука за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.1872-КО 

Беловодица, на барање од Ангелески Живко, се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
   Број 08 - 1467/21                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

31.07.2017 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) врз основ на член 

46 од Деловникот за работа на Советот на Општина 

Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 31.07.2017 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.1872-КО 

Беловодица, на барање од Ангелески Живко 

 

 

    член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.1872-КО 

Беловодица. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 
    

         Бр. 35- 1465/22                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
 
  

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.2660-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

ЕЛЕОНОРА ТРАЈКОСКА 

  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.2660-КО 

Прилеп, на барање од Елеонора Трајкоска, се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
   
   Број 08 - 1467/22                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 

31.07.2017 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) врз основ на член 

46 од Деловникот за работа на Советот на Општина 

Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 31.07.2017 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.2660-КО 

Прилеп, на барање од Елеонора Трајкоска 

 

    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.2660-КО 

Прилеп. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   

   

 
         Бр. 35- 1465/23                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
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Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА 

КП БР.469-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

ЈОНЧЕСКИ СЛАВКО 

 

 

  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.469-КО 

Прилеп, на барање од Јончески Славко, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 

 
 

   Број 08 - 1467/23                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.07.2017 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) врз основ на член 

46 од Деловникот за работа на Советот на Општина 

Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 31.07.2017 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.469-КО 

Прилеп, на барање од Јончески Славко 

    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.469-КО 

Прилеп. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   
           Бр. 35- 1465/24                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
 
 

 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.1529-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

ЈОРДАНОСКИ ЗВОНКО 

 

  1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1529-КО 

Прилеп, на барање од Јорданоски Звонко, се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08 - 1467/24                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 

31.07.2017 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 
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Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) врз основ на член 

46 од Деловникот за работа на Советот на Општина 

Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 31.07.2017 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.1529-КО 

Прилеп, на барање од Јорданоски Звонко 

 

    член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.1529-КО 

Прилеп. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

 
 
         Бр. 35- 1465/25                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
 
 

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.2869/5-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

КОНЕСКИ КОЧО 

 

  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.2869/5-

КО Прилеп, на барање од Конески Кочо, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
   Број 08 - 1467/25                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

31.07.2017 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) врз основ на член 

46 од Деловникот за работа на Советот на Општина 

Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 31.07.2017 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.2869/5-КО 

Прилеп, на барање од Конески Кочо 

 

    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.2869/5-КО 

Прилеп. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

  
         Бр. 35- 1465/26                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
 

 

 

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.123-КО НОВО ЛАГОВО, НА БАРАЊЕ ОД 

НЕДАНОВСКИ МАРЈАН 
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  1.Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и вклопување на бесправниот објект на КП бр.123-КО 

Ново Лагово, на барање од Недановски Марјан, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 
 

   Број 08 - 1467/26                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.07.2017 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) врз основ на член 

46 од Деловникот за работа на Советот на Општина 

Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 31.07.2017 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.123-КО 

Ново Лагово, на барање од Недановски Марјан 

 

 

    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.123-КО 

Ново Лагово. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   

   
         Бр. 35- 1465/27                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
 

 

 

 

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.361-КО БЕРОВЦИ, НА БАРАЊЕ ОД 

ПЕТАНЧЕСКИ ИГОР 

 

  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.361-КО 

Беровци, на барање од Петанчески Игор, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08 - 1467/27                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.07.2017 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) врз основ на член 

46 од Деловникот за работа на Советот на Општина 

Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 31.07.2017 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.361-КО 

Беровци, на барање од Петанчески Игор 
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    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.361-КО 

Беровци. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   
   
         Бр. 35- 1465/28                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
 
 

 

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.3326-КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД 

ПЕТРОСКИ КИТАН 

 

 

  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.3326-КО 

Ореовец, на барање од Петроски Китан, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 1467/28                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.07.2017 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) врз основ на член 

46 од Деловникот за работа на Советот на Општина 

Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 31.07.2017 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.3326-КО 

Ореовец, на барање од Петроски Китан 

 

 

    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.3326-КО 

Ореовец. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

  

 
           Бр. 35- 1465/29                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
 

 

 

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.725-КО ПЛЕТВАР, НА БАРАЊЕ ОД 

РИСТЕСКИ ОРДАН 
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  1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и вклопување на бесправниот објект на КП бр.725-КО 

Плетвар, на барање од Ристески Ордан, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број 08 - 1467/29                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.07.2017 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) врз основ на член 

46 од Деловникот за работа на Советот на Општина 

Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 31.07.2017 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.725-КО 

Плетвар, на барање од Ристески Ордан 

 

 

    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.725-КО 

Плетвар. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   
     
         Бр. 35- 1465/30                                   ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
 

 

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.5701/1-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

СПАСЕСКИ ДРАГАН 

 

  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.5701/1-

КО Прилеп, на барање од Спасески Драган, се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број 08 - 1467/30                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.07.2017 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) врз основ на член 

46 од Деловникот за работа на Советот на Општина 

Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 31.07.2017 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 Спасески Драган 
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    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- 1465/31                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
 

 

 

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.2004-КО ШТАВИЦА, НА БАРАЊЕ ОД 

СТОЈАНОСКА МЕНКА 

 

 

  1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2004-КО 

Штавица, на барање од Стојаноска Менка, се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
   Број 08 - 1467/31                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.07.2017 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) врз основ на член 

46 од Деловникот за работа на Советот на Општина 

Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 31.07.2017 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.2004-КО 

Штавица, на барање од Стојаноска Менка 

 

 

    член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.2004-КО 

Штавица. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   

   
   
         Бр. 35- 1465/32                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
 
 

  

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.178-КО БЕРОВЦИ, НА БАРАЊЕ ОД 

ТОШЕСКИ ЗЛАТКО 
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  1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и вклопување на бесправниот објект на КП бр.178-КО 

Беровци, на барање од Тошески Златко, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број 08 - 1467/32                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 

31.07.2017 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) врз основ на член 

46 од Деловникот за работа на Советот на Општина 

Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 31.07.2017 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.178-КО 

Беровци, на барање од Тошески Златко 

 

 

    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.178-КО 

Беровци. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   

   
 
         Бр. 35- 1465/33                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 

 

 

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.561/2-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

ЦВЕТКОСКИ ДРАГАН 

 

  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.561/2-КО 

Прилеп, на барање од Цветкоски Драган, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
    

   Број 08 - 1467/33                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

31.07.2017 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) врз основ на член 

46 од Деловникот за работа на Советот на Општина 

Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 31.07.2017 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.561/2-КО 

Прилеп, на барање од Цветкоски Драган 
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    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.561/2-КО 

Прилеп. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   
 
         Бр. 35- 1465/34                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
 

 

  

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

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.156-КО 

ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД АНАСТАСОВСКИ 

КИРО 

 

 

 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.156-КО 

Прилеп, на барање од Анастасовски Киро, се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08 - 1467/34                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

31.07.2017 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) врз основ на член 

46 од Деловникот за работа на Советот на Општина 

Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 31.07.2017 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.156-КО 

Прилеп, на барање од Анастасовски Киро 

 

 

    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.156-КО 

Прилеп. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   
         
         Бр. 35- 1465/35                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
 
 

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.5/10-КО ЛЕНИШТЕ, НА БАРАЊЕ ОД 

БУРНЕСКИ ГОЦЕ 
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  1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и вклопување на бесправниот објект на КП бр.5/10-КО 

Лениште, на барање од Бурнески Гоце, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
    

   Број 08 - 1467/35                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.07.2017 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) врз основ на член 

46 од Деловникот за работа на Советот на Општина 

Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 31.07.2017 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.5/10-КО 

Лениште, на барање од Бурнески Гоце 

 

 

    член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.5/10-КО 

Лениште. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   
   
         Бр. 35- 1465/36                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
 

 

 

 

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.2911/1-КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД 

ВАНЧЕВА НАТАША 

 

 

  1. Одлука за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.2911/1-КО 

Ореовец, на барање од Ванчева Наташа, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број 08 - 1467/36                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

31.07.2017 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) врз основ на член 

46 од Деловникот за работа на Советот на Општина 

Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 31.07.2017 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.2911/1-КО 

Ореовец, на барање од Ванчева Наташа 
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    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.2911/1-КО 

Ореовец. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   
      Бр. 35- 1465/37                                    ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
 
  

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.2954/1-КО ПРИСАД, НА БАРАЊЕ ОД 

ДИМЕСКИ МИХАЈЛО 

 

 

  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.2954/1-

КО Присад, на барање од Димески Михајло, се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 

 
   Број 08 - 1467/37                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 

31.07.2017 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) врз основ на член 

46 од Деловникот за работа на Советот на Општина 

Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 31.07.2017 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.2954/1-КО 

Присад, на барање од Димески Михајло 

 

 

   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.2954/1-КО 

Присад. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   
   
         Бр. 35- 1465/38                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
 

 

 

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.2991-КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД 

ЈОВАНОСКИ ЈОСИФ 
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  1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2991-КО 

Варош, на барање од Јованоски Јосиф, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 

 
 

   Број 08 - 1467/38                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 

31.07.2017 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) врз основ на член 

46 од Деловникот за работа на Советот на Општина 

Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 31.07.2017 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.2991-КО 

Варош, на барање од Јованоски Јосиф 

 

    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.2991-КО 

Варош. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

    

 
         Бр. 35- 1465/39                                   ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
 

 

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.1629-КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД 

ПОПОВА СНЕЖАНА 

 

  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.1629-КО 

Варош, на барање од Попова Снежана, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
   Број 08 - 1467/39                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.07.2017 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) врз основ на член 

46 од Деловникот за работа на Советот на Општина 

Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 31.07.2017 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.1629-КО 

Варош, на барање од Попова Снежана 
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    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.1629-КО 

Варош. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   
 
         Бр. 35- 1465/40                                   ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
 

 

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.3017-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

СМОКВОСКИ ВЛАДО 

 

 

  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.3017-КО 

Прилеп, на барање од Смоквоски Владо, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
   Број 08 - 1467/40                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

31.07.2017 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) врз основ на член 

46 од Деловникот за работа на Советот на Општина 

Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 31.07.2017 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.3017-КО 

Прилеп, на барање од Смоквоски Владо 

 

 

    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.3017-КО 

Прилеп. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   

   
         Бр. 35- 1465/41                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
 
 

  
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.3073-КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД 

ТОПЧИОСКИ МИЛАН 
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  1. Одлуката за утврдување исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3073-КО 

Варош, на барање од Топчиоски Милан, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08 - 1467/41                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.07.2017 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) врз основ на член 

46 од Деловникот за работа на Советот на Општина 

Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 31.07.2017 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.3073-КО 

Варош, на барање од Топчиоски Милан 

 

 

    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.3073-КО 

Варош. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   
 
         Бр. 35- 1465/42                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
 
 

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.83/2-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

ТРЕНЧЕВСКИ 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.83/2-КО 

Прилеп, на барање од Тренчевски Миле, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08 - 1467/42                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.07.2017 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) врз основ на член 

46 од Деловникот за работа на Советот на Општина 

Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 31.07.2017 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.83/2-КО 

Прилеп, на барање од Тренчевски Миле 

 

 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 7  од 31..07.2017 година 

 

  
  

74 

 

 
 

    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.83/2-КО 

Прилеп. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 
  

         Бр. 35- 1465/43                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
 

  

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.4602-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

ХРИСТОСКИ ВАСИЛ 

 

 

  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.4602-КО 

Прилеп, на барање од Христоски Васил, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

   Број 08 - 1467/43                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 

31.07.2017 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) врз основ на член 

46 од Деловникот за работа на Советот на Општина 

Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 31.07.2017 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.4602-КО 

Прилеп, на барање од Христоски Васил 

 

 

    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.4602-КО 

Прилеп. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’. 

   
       
         Бр. 35- 1465/44                                    ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
 

  
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 ИЗМЕНА И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ 

НА ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ПЕЛАГОНИСКИОТ 

ПЛАНСКИ РЕГИОН 

 

 

  1. Одлуката за измена и дополнување на 

Одлуката за основање на Центар за развој на 

Пелагонискиот плански регион, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08 - 1467/44                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

31.07.2017 година                                     на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                                Марјан Ристески 
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Врз основа на член 24,25 и 26 од Законот за 

рамномерен регионален развој (,,Службен весник на 

Република Македонија’’ бр.63/07, 187/13 и 215/15) а во 

врска со член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 

самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), врз 

основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на 

Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 

Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе: 

 

ОДЛУКА 

за измена и дополнување на Одлуката за основање на 

Центар за развој на Пелагонискиот плански регион 

 

член 1 

 Во Одлуката за основање на Центар за развој на 

Пелагониски плански регион бр.07-677/8 од 14.03.2008 

и бр.07-972/10 од 23.04.2017 година,  членот 11 се 

менува и гласи: 

,,Висината на финансиските средства кои ќе ги издвои 

секоја единица на локалната самоуправа, која е во 

состав на Пелагонискиот плански регион, се определува 

на 13 денари по глава на жител. 

Висината на финансиските средства кои 

единицита на локалните самоуправи ги трансферираат 

во тековно работење на Центарот, може да се промени 

со Одлука на Советите на единиците на локалната 

самоуправа, кои се во состав на Пелагонискиот плански 

регион. 

Трансферот на средствата ќе се врши 

квартално, за секој квартал однапред. 

Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион 

има сметка во системот на Трезорска сметка.’’ 

 

Член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 

на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина 

Прилеп’’, а ќе се применува од 01.01.2018 година. 

 

 
         Бр. 35- 1465/45                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
 

 

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 ЗАКЛУЧОК ЗА 

УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА ЗА 

ЗГОЛЕМЕНО УЧЕСТВО НА РОМИТЕ И ДРУГИТЕ 

ПОМАЛИ ЕТНИЧКИ ЗАЕДНИЦИ ВО 

ОПШТЕСТВЕНИОТ ЖИВОТ И РАЗВОЈОТ НА 

ОПШТИНА ПРИЛЕП (2017-2018) 

  1. Заклучок за усвојување на Програмата за 

работа за зголемено учество на Ромите и другите 

помали етнички заедници во општествениот живот и 

развојот на општина Прилеп (2017-2018), се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
   Број 08 - 1467/45                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 

31.07.2017 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 (“Службен весник на 

РМ” број 5/02) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на 

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008) врз основ на 

член 46 од Деловникот за работа на Советот на 

Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 

Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Програмата за работа за зголемено 

учество на Ромите и другите помали етнички заедници 

во општествениот живот и развојот на општина Прилеп 

(2017-2018) 

 

 

        1. Советот на Општина Прилеп, ја усвојува 

Програмата за работа за зголемено учество на Ромите и 

другите помали етнички заедници во општествениот 

живот и развојот на општина Прилеп (2017-2018). 

 

 

2.Заклучокот да се достави до градоначалникот, 

ЛЕР и архивата на Општина Прилеп. 

 

3.Заклучокот ќе се објави во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
         Бр. 35- 1465/46                                    ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
 
 

 

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 ЗАКЛУЧОКОТ ЗА 

УСВОЈУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗГОЛЕМЕНО 

УЧЕСТВО НА РОМИТЕ И ДРУГИТЕ ПОМАЛИ 

ЕТНИЧКИ ЗАЕДНИЦИ ВО ОПШТЕСТВЕНИОТ 

ЖИВОТ И РАЗВОЈОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 

 

  1. Заклучокот за усвојување на Стратегија за 

зголемено учество на Ромите и другите помали етнички 

заедници во општествениот живот и развојот на 

општина Прилеп, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
      Број 08 - 1467/46                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.07.2017 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 (“Службен весник на 

РМ” број 5/02) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на 

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008) врз основ на 

член 46 од Деловникот за работа на Советот на 

Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 

Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Стратегија за зголемено учество на 

Ромите и другите помали етнички заедници во 

општествениот живот и развојот на општина Прилеп 

 

 

 

        1. Советот на Општина Прилеп, ја усвојува 

Стратегија за зголемено учество на Ромите и другите 

помали етнички заедници во општествениот живот и 

развојот на општина Прилеп. 

 

 

2.Заклучокот да се достави до градоначалникот, 

ЛЕР и архивата на Општина Прилеп. 

 

3.Заклучокот ќе се објави во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
 
         Бр. 35- 1465/47                                     ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 

 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

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

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

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

на Општина Прилеп,  донесе: 

 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕДЛОГ 

НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР ПРИ ЈУМЦСР 

ПРИЛЕП 

 

  1. Решението за предлог на член на 

Управниот Одбор при ЈУМЦСР Прилеп, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 
    

   Број 08 - 1467/47                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 

31.07.2017 година                                     на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                                Марјан Ристески 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот 

за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

5/2002)  и член 100 став 3 од Закон за социјална заштита 

( “ Службен весник на РМ” 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 

15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 180/14 I 33/15), 

Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 

31.07.2017 година, донесе: 

 

  

Р  Е Ш Е Н И Е 

за предлог на член на Управниот Одбор при ЈУМЦСР 

Прилеп 

 

 

 

 1.Советот на Општина Прилеп за член на 

Управниот Одбор при ЈУМЦСР Прилеп го предлага 

Горан Стојаноски, дипломиран економист вработен во 

ФЗО-подрачна еденица Прилеп. 

 2.Решението да се достави до седиштетот на 

центарот за социјална работа во ЈУ Меѓуопштински 

центар за социјална работа-Прилеп и до Министерство 

за труд и социјална политика. 

 3..Решението ќе се објави во „Службен гласник 

на Општина Прилеп“. 

 
 
         Бр. 35- 1465/48                                    ПРЕТСЕДАВАЧ 
    31.07.2017 година         на седницата на Совет на Општина Прилеп                   
          П р и л е п                                    д-р Силвана Пашовска 
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