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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 НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКОПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ
ИЗВРШИ УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА
НА ЗЕМЈИШТЕТО ПРЕДВИДЕНА СО
ГЕНЕРАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА
ГРАД ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ НА АНГЕЛ
САРАКИНОВ
1. Одлуката за утврдување услови за
донесување
на
урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување
на намената на земјиштето предвидена со
Генералниот урбанистички план на град Прилеп,
на барање на Ангел Саракинов,
се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1754/1
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 5 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и

162/12), и член 26 став 1, точка 46 од Статутот
на општина Прилеп(“Сл. гласник на општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на
општина Прилеп на седницата одржана на
28.06.2013 година, донесе:
ОДЛ УКА
за утврдување неисполнети услови за
донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши
усоглсување на намената на земјиштето
предвидена со Генералниот Урбанистички
План на Град Прилеп
Член 1
Се утврдува дека не се исполнети
условите за донесување на
урбанистичко
планска документација со која ке се изврши
усогласување на намената на земјиштето и
тоа на КП бр.16807-КО Прилеп од А2-семејно
домување,
предвидена
со
Генералниот
Урбанистички План на Град Прилеп (донесен
со одлука на совет бр.07-989/9 од 13.05.2011) во згради во А-домување, на барање од Ангел
Саракинов.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 - 1701/2
28.06.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

_____________________________________________________

Службен гласник на Општина Прилеп број 9 од 03.07.2013 година
Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од
Законот
за
локалната
самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48
став 1 од Статутот на Општина Прилеп
(“Службен гласник на Општина Прилеп”
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на
Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ УСОГЛАСУВАЊЕ НА
НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО ПРЕДВИДЕНА
СО ДЕТАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН НА ГРАД ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ НА
ДИМЧЕ ВЕЛКОСКИ

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКОПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ
ИЗВРШИ УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА
ЗЕМЈИШТЕТО ПРЕДВИДЕНА СО ГЕНЕРАЛНИОТ
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА ГРАД ПРИЛЕП, НА
БАРАЊЕ НА ЃОРЃИЈА НАЈДОСКИ

1. Одлука за утврдување услови за
донесување
на
урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување
на намената на земјиштето предвидена со
Деталниот урбанистички план на град Прилеп, на
барање на Димче Велкоски, се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.

1. Одлуката за утврдување услови за
донесување
на
урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување
на намената на земјиштето предвидена со
Генералниот урбанистички план на град Прилеп,
на барање на Ѓорѓија Најдоски, се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1754/2
03.07.2013 година
Прилеп

Број 08 - 1754/3
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 5 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и
162/12), и член 26 став 1, точка 46 од Статутот
на општина Прилеп(“Сл. гласник на општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на
општина Прилеп на седницата одржана на
28.06.2013 година, донесе:
ОДЛ УКА
за утврдување услови за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши усоглсување на намената
на земјиштето предвидена со Деталниот
Урбанистички План на Град Прилеп
Член 1
Се утврдува дека постојат услови да се
донесе урбанистичко планска документација
со која ке се изврши усогласување
на
намената на земјиштето на КП бр.12531- КО
Прилеп и тоа површина наменета за паркинг
простор во Б-комерцијални и деловни намени,
на барање на лицето Велкоски Димче.
Член 2
Оваа Одлука
влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 - 1701/3
28.06.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 5 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и
162/12), и член 26 став 1, точка 46 од Статутот
на општина Прилеп(“Сл. гласник на општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на
општина Прилеп на седницата одржана на
28.06.2013 година, донесе:
ОДЛ УКА
за утврдување неисполнети услови за
донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши
усоглсување на намената на земјиштето
предвидена со Генералниот Урбанистички
План на Град Прилеп
Член 1
Се утврдува дека не се исполнети
условите за донесување на
урбанистичко
планска документација со која ке се изврши
усогласување на намената на земјиштето на
КП бр.4468/1-КО Прилеп и тоа од Д2-заштитно
зеленило во А-домување, на барање од Ѓорѓија
Најдоски.
Член 2
Оваа Одлука
влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 - 1701/4
28.06.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески
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Службен гласник на Општина Прилеп број 9 од 03.07.2013 година
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО
КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ НА ГУП ЗА ГРАД ПРИЛЕП И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР 272 КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ НА ВИОЛЕТА
СМОКВОСКА

1. Одлуката за утврдување услови за
донесување
на
урбанистичко-планска
документација
со
која
ќе
се
изврши
проширување на планскиот опфат на ГУП за
град Прилеп и вклопување на бесправниот
објект на КП бр 272 КО Прилеп, на барање на
Виолета Смоквоска, се објавува во “Службен
гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1754/4
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2 од Правилникот
за стандарди за вклопување на бесправни
објекти
во
урбанистичко
планска
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11,162/12)
и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на
општина Прилеп(“Сл. гласник на општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на
општина Прилеп на седницата одржана на
28.06..2013 година, донесе:
ОДЛ УКА
дека се исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат на ГУП за
град Прилеп и вклопување на бесправниот
објект на КП 272 КО Прилеп,на барање од
Виолета Смоквоска.
Член 1
Се утврдува дека се исполнети услови
за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат на ГУП за
град Прилеп и вклопување на бесправниот
објект на КП 272 КО Прилеп.
Член 2
Оваа Одлука
влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 - 1701/5
28.06.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од
Законот
за
локалната
самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48
став 1 од Статутот на Општина Прилеп
(“Службен гласник на Општина Прилеп”
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на
Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО
КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ НА ГУП ЗА ГРАД ПРИЛЕП И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТОБЈЕКТ НА КП
БР 1075 КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ НА МЕНЧА
ЦАКОВСКА

1. Одлуката за утврдување услови за
донесување
на
урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат на ГУП за
град Прилеп и вклопување на бесправниот
објект на КП бр 1075 КО Прилеп, на барање на
Менча Цаковска, се објавува во “Службен
гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1754/5
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2 од Правилникот
за стандарди за вклопување на бесправни
објекти
во
урбанистичко
планска
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11,162/12)
и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на
општина Прилеп(“Сл. гласник на општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на
општина Прилеп на седницата одржана на
28.06.2013 година, донесе:
ОДЛ УКА
дека се исполнети услови за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат на ГУП за град Прилеп и
вклопување на бесправниот објект на КП
1075 КО Прилеп,на барање од Менча
Цаковска
Член 1
Се утврдува дека се исполнети услови
за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат на ГУП за
град Прилеп и вклопување на бесправниот
објект на КП 1075 КО Прилеп.
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Член 2
Оваа Одлука
влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 - 1701/6
28.06.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К

Член 1
Се утврдува дека се исполнети услови
за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат на ГУП за
град Прилеп и вклопување на бесправниот
објект на КП 111 КО Прилеп.
Член 2
Оваа Одлука
влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 - 1701/7
28.06.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ НА ГУП ЗА ГРАД ПРИЛЕП И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР 111 КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ НА
ОЛИВЕР АПОСТОЛОСКИ

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:

1. Одлуката за утврдување услови за
донесување
на
урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат на ГУП за
град Прилеп и вклопување на бесправниот
објект на КП бр 111 КО Прилеп, на барање на
Оливер Апостолоски, се објавува во “Службен
гласник на Општина Прилеп”.

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ НА ГУП ЗА ГРАД ПРИЛЕП И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР. 3158 КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ НА
РОЗА НАУМОСКА

З А К Л У Ч О К

Број 08 - 1754/6
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2 од Правилникот
за стандарди за вклопување на бесправни
објекти
во
урбанистичко
планска
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11,162/12)
и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на
општина Прилеп(“Сл. гласник на општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
28.06..2013 година, донесе:
ОДЛ УКА
дека се исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат на ГУП за
град Прилеп и вклопување на бесправниот
објект на КП 111 КО Прилеп, на барање од
Оливер Апостолоски

1. Одлуката за утврдување услови за
донесување
на
урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат на ГУП за град Прилеп и
вклопување на бесправниот објект на КП бр. 3158
КО Прилеп, на барање на Роза Наумоска, се
објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.
Број 08 - 1754/7
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2 од Правилникот
за стандарди за вклопување на бесправни
објекти
во
урбанистичко
планска
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11,162/12)
и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на
општина Прилеп(“Сл. гласник на општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
28.06..2013 година, донесе:
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Службен гласник на Општина Прилеп број 9 од 03.07.2013 година
ОДЛ УКА
дека се исполнети услови за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат на ГУП за град Прилеп и
вклопување на бесправниот објект на КП
3158 КО Прилеп,на барање од Роза
Наумоска
Член 1
Се утврдува дека се исполнети услови
за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат на ГУП за
град Прилеп и вклопување на бесправниот
објект на КП 3158 КО Прилеп.
Член 2
Оваа Одлука
влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 - 1701/8
28.06.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ НА С. ПЛЕТВАР И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА
КП БР.937/2 КО ПЛЕТВАР, НА БАРАЊЕ НА СОЊА
СТОЈАНОСКА
1. Одлуката дека за утврдување услови
за
донесување
на
урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат на с. Плетвар и вклопување
на бесправниот објект на КП бр.937/2 КО Плетвар,
на барање на Соња Стојаноска, се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1754/8
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2 од Правилникот
за стандарди за вклопување на бесправни
објекти
во
урбанистичко
планска
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11,162/12)
и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на
општина Прилеп(“Сл. гласник на општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на
општина Прилеп на седницата одржана на
28.06.2013 година, донесе:

ОДЛ УКА
дека се исполнети услови за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат на с.Плетвар и
вклопување на бесправниот објект на КП
937/2 КО Прилеп,на барање од Соња
Стојаноска
Член 1
Се утврдува дека се исполнети услови
за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат на
с.Плетвар и вклопување на бесправниот објект
на КП 937/2 КО Прилеп.
Член 2
Оваа Одлука
влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 - 1701/9
28.06.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ
ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ
НА ГУП ЗА ГРАД ПРИЛЕП И ВКЛОПУВАЊЕ НА
БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 2891 КО ПРИЛЕП,НА
БАРАЊЕ ОД ТОНИ БЛАШКОСКИ
И МАРЈАН БЛАШКОСКИ

1. Одлуката за утврдување услови за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат на ГУП за град Прилеп и
вклопување на бесправниот објект на КП 2891 КО
Прилеп,на барање од Тони Блашкоски и Марјан
Блашкоски, се објавува во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.
Број 08 - 1754/9
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески
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Службен гласник на Општина Прилеп број 9 од 03.07.2013 година
Врз основа на член 2 од Правилникот
за стандарди за вклопување на бесправни
објекти
во
урбанистичко
планска
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11,162/12)
и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на
општина Прилеп(“Сл. гласник на општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
28.06.2013 година, донесе:
ОДЛ УКА
дека се исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат на ГУП за
град Прилеп и вклопување на бесправниот
објект на КП 2891 КО Прилеп,на барање од
Тони Блашкоски и Марјан Блашкоски
Член 1
Се утврдува дека се исполнети услови
за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат на ГУП за
град Прилеп и вклопување на бесправниот
објект на КП 2891 КО Прилеп.
Член 2
Оваа Одлука
влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 - 1701/10
28.06.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ
ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА
СОГЛАСНО СПОРЕД ДУП ЗА УАЕ БР.10, УБ 10ДЕЛ. ДЕЛ ОД ОБЈЕКТ БР. 1, НА КП БР.10458 КО
ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ НА СТАНКА ГУЛЕСКА.

1. Одлуката за откажување на
корисничко право на Општина Прилеп на КП
6233 - Ко Прилеп, се објавува во “Службен
гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1754/10
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 6 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на
општина Прилеп(“Сл. гласник на општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
28.06.2013 година, донесе:
ОДЛ УКА
за утврдување неисполнети услови
за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена
на сообраќајната инфраструктура
,
предвидена според ДУП за УАЕ бр.10,У.Б. 10дел,дел од објект бр.1, на КП бр. 10458 КО
Прилеп,на барање од Гулеска Станка
Член 1
Се утврдува дека не се исполнети
условите за донесување на
урбанистичко
планска документација со која ке се изврши
промена
на
сообраќајната
инфраструктура,предвидена според ДУП за
УАЕ бр.10,У.Б. 10-дел ,дел од објект бр.1, на КП
бр. 10458 КО Прилеп.
Член 2
Оваа Одлука
влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 - 1701/11
28.06.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКОПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО
КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА
СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА,
ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО СПОРЕД ДУП ЗА
УАЕ БР.4, УБ 4/2, ОБЈЕКТ БР. 2 НА КП БР. 5104
КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ НА ЃУЛТЕН И
ДЕМИР ХУСЕИНОСКИ
1. Одлуката за утврдување услови за
донесување
на
урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната инфраструктура, предвидена
согласно според ДУП за УАЕ бр.4, УБ 4/2, објект
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Службен гласник на Општина Прилеп број 9 од 03.07.2013 година
бр. 2 на КП бр. 5104 КО Прилеп, на барање на
Ѓултен и Демир Хусеиноски, се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1754/11
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 6 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на
општина Прилеп(“Сл. гласник на општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
28.06.2013 година, донесе:
ОДЛ УКА
за утврдување неисполнети услови
за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена
на сообраќајната инфраструктура ,
предвидена согласно според ДУП за УАЕ
бр.4, УБ 4/2,-населба “Тризла”, објект бр.2 на
КП бр. 5104 КО Прилеп,на барање од Ѓултен
и Демир Хусеиноски
Член 1
Се утврдува дека не се исполнети
условите за донесување на урбанистичко
планска документацијасо која ке се изврши
промена
на
сообраќајната
инфраструктура,предвидена согласно според
ДУП за УАЕ бр.4, УБ 4/2,-населба “Тризла”,
објект бр.2 на КП бр. 5104 КО Прилеп.
Член 2
Оваа Одлука
влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 - 1701/12
28.06.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО -ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИПРОМЕНА НА
СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА,ПРЕДВИДЕНА
СОГЛАСНО СПОРЕД ДУП ЗА УАЕ БР.4,УБ 4/2-ДЕЛ,
БЛОК Б, ОБЈЕКТ БР.1, НА КП БР. 4886/1КО ПРИЛЕП,
НА БАРАЊЕ НА КАЈМЕТКА ФЕРАТОСКА

1. Одлуката за утврдување услови за
донесување
на
урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена
согласно според ДУП за УАЕ бр.4, УБ 4/2-дел,
блок Б, објект бр.1, на КП бр. 4886/1 КО Прилеп, на
барање на Кајметка Фератоска, се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1754/12
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 6 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на
општина Прилеп(“Сл. гласник на општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
28.06.2013 година, донесе:
ОДЛ УКА
за утврдување неисполнати услови
за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена
на сообраќајната инфраструктура
,
предвидена согласно според ДУП за УАЕ
бр.4, УБ 4/2-дел Блок”Б, објект бр.1 на КП бр.
4886/1 КО Прилеп,на барање од Кајметка
Фератоска
Член 1
Се утврдува дека не се исполнети
условите за донесување на урбанистичко
планска документација со која ке се изврши
промена
на
сообраќајната
инфраструктура,предвидена според ДУП за
УАЕ бр.4, УБ 4/2-дел Блок”Б, објект бр.1 на КП
бр. 4886/1 КО Прилеп.
Член 2
Оваа Одлука
влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 - 1701/13
28.06.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
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З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА
СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА,
ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО СПОРЕД УП ЗА
БЕСПРАВЕН ОБЈЕКТ, НА КП БР.612/2КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕНА МЕХМЕД СУЛОСКИ

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:

1. Одлуката за утврдување услови за
донесување
на
урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена
согласно според УП за бесправен објект, на КП
бр.612/2- КО Прилеп, на барање на Мехмед Сулоски,
се објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ
ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА
СОГЛАСНО СПОРЕД ОПШТ АКТ ЗА С. МАЛО
КОЊАРИ, НА КП БР. 709/2 КО НАЛО КОЊАРИ, НА
БАРАЊЕ НА РАДЕ АЉАКОСКИ

З А К Л У Ч О К

Број 08 - 1754/13
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 6 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на
општина Прилеп(“Сл. гласник на општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на
општина Прилеп на седницата одржана на
28.06.2013 година, донесе:
ОДЛ УКА
за утврдување неисполнати услови
за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена
на сообраќајната инфраструктура,
предвидена согласно УП за с.Канатларци, на
КП бр.612/2- КО Канатларци ,на барање од
Мехмед Сулоски
Член 1
Се утврдува дека не се исполнети
условите за донесување на урбанистичко
планска документација со која ке се изврши
промена
на
сообраќајната
инфраструктура,предвидена согласно УП за
с.Канатларци, на КП бр. 612/2- КО Канатларци.
Член 2
Оваа Одлука
влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 - 1701/14
28.06.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

1. Одлуката за утврдување услови за
донесување
на
урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена
согласно според општ акт за с. Мало Коњари, на
КП бр. 709/2 КО Нало Коњари, на барање на Раде
Аљакоски, се објавува во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.
Број 08 - 1754/14
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 6 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на
општина Прилеп(“Сл. гласник на општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на
општина Прилеп на седницата одржана на
28.06.2013 година, донесе:
ОДЛ УКА
за утврдување неисполнати услови
за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена
на сообраќајната инфраструктура,
предвидена според Општ акт за с.Мало
Коњари на КП бр. 709/2 КО Прилеп, на
барање од Раде Аљакоски
Член 1
Се утврдува дека не се исполнети
условите за донесување на урбанистичко
планска документација со која ке се изврши
промена
на
сообраќајната
инфраструктура,предвидена според Општ акт
за с.Мало Коњари, на КП бр. 709/2 КО Прилеп.
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Член 2
Оваа Одлука
влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 - 1701/15
28.06.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО -ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО
КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА
СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА,
ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО СПОРЕД ГУП ЗА ПРИЛЕП,
НА КП БР. 5789 КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ НА
ЦВЕТАНКА ПЕТРЕСКА

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.
Број 07 - 1701/16
28.06.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНА
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА ВО
ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНОТО
ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО
НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2013 ГОДИНА

1. Одлуката за утврдување услови за
донесување
на
урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена
согласно според ГУП за Прилеп, на КП бр. 5789
КО Прилеп, на барање на Цветанка Петреска, се
објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.

1.
Програмата
за
измена
и
дополнување на Програмата за работа во
областа на располагањето со градежното
земјиште
во
сопственост
на
Република
Македонија на подрачјето на Општина Прилеп за
2013 година, се објавува во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.

Број 08 - 1754/15
03.07.2013 година
Прилеп

Број 08 - 1754/16
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 6
од Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на
општина Прилеп(“Сл. гласник на општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
28.06.2013 година, донесе:
ОДЛ УКА
за утврдување неисполнати услови за
донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена
на сообраќајната инфраструктура,
предвидена согласно според ГУП за Прилеп,
на КП бр. 5789 КО Прилеп,на барање од
Цветанка Петреска
Член 1
Се утврдува дека не се исполнети условите за
донесување на
урбанистичко планска
документација со која ке се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,предвидена
согласно според ГУП за Прилеп, на КП бр. 5789
КО Прилеп.

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 89 од Законот за
градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.17/2011 од
11.02.2011), Советот на Општина Прилеп на
седницата одржана на ден 28.06.2013 година,
донесе:
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА
РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА
2013 ГОДИНА
Програмата за работа во областа на
располагањето
со
градежно
земјиште
во
сопственост на Република Македонија на
подрачјето на Општина Прилеп за 2013 година
(Сл.гласник на општина Прилеп бр.15/2012)во
глава ,,А) Просторен опфат и предмет на
Програмата,, после алинеја 8 се додава една нова
алинеја и тоа:
 ,,за изградба на објект за комунална
супраструктура Е2, согласно ДУП за УАЕ
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19, УБ 19/3 дел, ..Металец..,, донесен со
одлука бр.07-2351/5 од 14.12.2006.,,,
Во глава ,,Б) Основи за изработка на
Програмата,, , во поглавјето Основни плански
документи после точка 8 се додава нова точка 9
која гласи:
,,9. за изградба на објект за комунална
супраструктура Е2, согласно ДУП за УАЕ 19, УБ
19/3 дел, ..Металец..,, донесен со одлука бр.072351/5 од 14.12.2006.,,,
Глава Г се дополнува во точка 2- Проценка на
финансиските приливи по основ на реализација на
Програмата со нова алинеја - четири (4) која гласи:
од продажба на парцели за комунална
супраструктура - 1.292.000,00 ден.
Глава Г се менува во точка 2- Проценка на
финансиските приливи по основ на реализација на
Програмата во алинеја - еден ( 1 ) бројот ..
4.349.760,00ден.. се менува и гласи : ..4.514.155,00..

66

240

А1

74

441

А1

75

443

А1

78

442

А1

371

А1

378

А1

380

А1

86
87
88

Број 07 - 1701/17
28.06.2013 година
Прилеп

Намена на
земјиштето
(опис)

Вкупна
почетна/
утврдена
цена

Почетна/
утврдена
катност
цена по
метар
квадратен

772.000

ДУП за УЕ 11, УБ 11.04 и 11.05, донесен со одлука бр. 07-1045/13 од 27.04.2012г
домување во
семејни куќи
1507/2 100,00 400,00 41,7% 1,67
10,2 П+2+Пк
домување во
семејни куќи
1507/31 162,00 648,00 36,7% 1,47
10,2 П+2+Пк
домување во
семејни куќи
1507/32 160,00 640,00
36%
1,45
10,2 П+2+Пк
домување во
семејни куќи
1507/35 149,00 596,00
34%
1,35
10,2 П+2+Пк
домување во
семејни куќи
1507/11 153,00 612,00 41,2% 1,65
10,2 П+2+Пк
домување во
семејни куќи
1507/12 146,00 584,00 38,6% 1,54
10,2 П+2+Пк
домување во
семејни куќи
1507/13 145,00 580,00 38,2% 1,53
10,2 П+2+Пк

Вкупна
почетна/
утврдена
цена

1930

520.000

Почетна/
утврдена
катност
цена по
метар
квадратен

5,5

броеви на
катастарс
ките
парцели
во состав
на
градежнат
аПовршин
парцела
а за
градба
(м2)
Бруто
развиена
површина
(м2)
процент
коефицие
на
нт на
изградено
искористе
ст
ност на
максимал
земјиштет
но
о
дозволена
висина
(м1)

1300

Намена на
земјиштето
(опис)

ДУП за УАЕ 19, УБ 19/3 дел, ..Металец..,, донесен со одлука бр.07-2351/5 од 14.12.2006
комунална
Е2
супраструктура 23858/1 520,00 1.040,00 40%
0,80
7,6
/
400
комунална
Е2
супраструктура 23858/1 520,00 1.040,00 140% 0,80
7,6
/
400

Вкупна
Број на
површина
градежна
на
парцела
градежна
парцела
Намена
(м2) на
земјиштет
о (основна
класа)

5,2

броеви на
катастарс
ките
парцели
во состав
на
градежнат
аПовршин
парцела
а за
градба
(м2)
Бруто
развиена
површина
(м2)
процент
коефицие
на
нт на
изградено
искористе
ст
ност на
максимал
земјиштет
но
о
дозволена
висина
(м1)

Вкупна
Број на
површина
градежна
на
парцела
градежна
парцела
Намена
(м2) на
земјиштет
о (основна
класа)

Во точка 4. Преодни и завршни одредби табеларниот дел се дополнува и гласи:

61,00

14.640,00

61,00

26.901,00

61,00

27.023,00

61,00

26.962,00

61,00

22.631,00

61,00

23.058,00

61,00

23.180,00

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К

Прилеп(Сл.гласник
бр.10/12).

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ГРАНИЦИ НА ПОТЕНЦИЈАЛНО
НЕСТАБИЛНИ ЗОНИ ЗА ГРАД ПРИЛЕП

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:

1. Одлуката за утврдување на граници на
потенцијално нестабилни зони за град Прилеп, се
објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.
Број 08 - 1754/17
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 25 од Законот за
постапување собесправно изградени објекти за
вклопување на бесправни објекти (,,Сл. весник
на РМ,, 23/11, 54/11 и 155/12),член 22 ст.1.т.1 и
член
36
од
Законот
за
локална
самоуправа(Сл.весник на Р.М. бр.5/02) и член
26 од Статутот на општина Прилеп(“Сл.
гласник на општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и
10/08) Советот на општина Прилеп на
седницата одржана на 28.06.2013 година,
донесе:
ОДЛ УКА
за утврдување граници на потенцијално
нестабилни зони за град Прилеп
Член 1
Поради постоење на ерозивни и плавни
подрачја,конфигурацијата на теренот,како и
необезбедени косини на теренот со потпорни
зидови,како нестабилни зони се утврдуваат
следните локалитети:
-улицата “Илија Игески” бр.16 и 18 ;
-улицата”Димитар Влахов” бр.44;
-улицата “Бошко Корчагин” бр.72;
-улицата “Преспанска” од куќен број 4
до куќен број 19;
Член 2
Органот
при
издавање
на
урбанистичката согласност ќе цени дали
бесправниот објект ги исполнува стандардите
за геомеханика за бесправниот објект изграден
во зоните наведени во член.1 од оваа одлука.
Член 3
Оваа
одлука
влегува
во
сила
наредниот ден од објавувањето во “Службен
гласник на општина Прилеп”.
Член 4
Од денот на објавувањето на оваа
одлука во “Службен гласник на општина
Прилеп”, престанува да важи одлуката за
утврдување
граници
на
потенцијално
нестабилни зони за град Прилеп, бр. 07-2394/9
од 13.09.2012, донесена од Советот на Општина

на

општина

Прилеп

Број 07 - 1701/18
ПРЕТСЕДАТЕЛ
28.06.2013 година на Советот на Општина Прилеп
Прилеп
м-р Никола Димески

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ - ДЕТАЛЕН
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 9, УБ 9/2,
КВАРТ 3 И 4 - ДЕЛ, ’’СТАРА ЧАРШИЈА’’, КО
ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП, ПЛАНСКИ ПЕРИОД
2011 - 2016 ГОДИНА

1. Одлуката за донесување на Предлог Детален урбанистички план за УЕ 9, УБ 9/2,
кварт 3 и 4 - дел, ’’Стара чаршија’’, КО Прилеп,
Општина Прилеп, плански период 2011 - 2016
година, се објавува во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.
Број 08 - 1754/18
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.26,ст.4 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање, (“Сл.весник
на РМ”бр.51/05, 137/2007, 91/09, 124/10, 18/11 и
53/11), чл.22 ст.1, т.1 и чл.36 од Законот за локална
самоуправа (“Сл.весник на РМ”бр.5/02) и чл.14 ст.1
т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп
(“Сл.гласник на општина Прилеп” бр.6/03), Советот
на општина Прилеп на седницата одржана на ден
28.06.2013 година донесе:
ОДЛУКА
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ДЕТАЛЕН
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 9, УБ 9/2,
кварт 3 и 4 , дел,,Стара чаршија,, , КО ПРИЛЕП,
Општина Прилеп ПЛАНСКИ ПЕРИОД 20112016
Чл.1
Се донесува Детален урбанистички план
за УЕ 9, дел од УБ 9/2, кварт 3 и 4 дел - ,,Стара
чаршија,, , КО Прилеп, Општина Прилеп, плански
период 2011-2016, (во понатамошниот текст:
планот).
Планскиот опфат го дефинираат следните
граници:

Од Североисточната страна : По
осовина на дел од
улицата
“ Браќа
Ламески” и “ Јане Сандански “

Од
Југоисточната
страна - По
осовината на дел од улицата “8 ми Март “
и “Орце Николов “

_____________________________________________________

Службен гласник на Општина Прилеп број 9 од 03.07.2013 година

Од
Југозападната
страна
: По
осовината на дел
од
улицата “
Републиканска “

Од Северозападната страна : По
осовината на дел од улицата“ Илинденска
“
Вака определениот плански опфат е со
површина од 0.65 ха.,
Чл.2
Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи
следните прилози:
- Програма за урбанистички планови за 2010
год.,од Општина Прилеп
-Предлог план тех.бр.09/11 од Мај 2012 година,
изработен од ЈП за просторни и урбанистички
планови од Прилеп.
-Извештај од извршена Стручна ревизија на
нацрт планот изработена од ДООЕЛ”Урбан
Проект” од Прилеп , техн.бр.07-06/11 ,од Април
2011г.
-Одговор на забелешките од Стручната
ревизија, изработен од изработувачот на планот
, ЈП за ПУП од Прилеп тхе.бр.09-а/11 од Април
2011 год.
-Решение за формирање на стручна комисија
бр.08-35/1 од 08.01.2010 година
-Мислење бр.03-845/3 од 27.04.2011год.- од
комисијата за урбанизам од Прилеп
-Одговор на Мислењето на стручната комисија
-Одлука за утврдување на Нацрт План бр.071185/2 од 17.06.2011 год.-Совет на Општина
Прилеп.
-Одлука за организирање на јавна анкета и јавна
презентација бр.08-1208/1 од 21.06.2011год.
-Соопштение бр.08-1208/2 од 21.06.2011 год.
објавено во,,Вечер,, и ,,Нова Македонија,,
-Известување бр.09-159/5 од 27.06.2011год. од
Општина Прилеп
-Решение за формирање на стручна комисија
бр.08-475/1 од 13.02.2009година
-Записник од јавна презентација бр.09-159/8 од
11.07.2011година
-Извештај од јавна презентација и јавна анкета
бр.09-159/9 од 20.07.2011год
-Известување за постапување по извештајот
-Заштитно конзерваторски основи бр. 08-204/8
од 30.07.2010 г
-Согласност од Дирекцијата за заштита и
спасување-Прилеп
бр.10-240/2
од
22.07.2011година
-Одговор на известување бр.03-379/7 од
29.06.2011год од ЈКП ,,Водовод и Канализација,,
Прилеп
-Согласност од ЕВН-КЕЦ Прилеп бр. 24-3554/2
од 03.08.2011год.
- Геодетски елаборат бр.03-246/3 од 25.06.2010г.
-Известување од Министерството за животна
средина и просторно планирање
-Одлука за промена на насловот на планот
бр.08-494/1 од 28.02.2012 година од Општина
Прилеп

СОДРЖИНА:
И ОПШТ ДЕЛ
1. НАСЛОВНА СТРАНА
2. СОДРЖИНА
3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ФИРМАТА
4. ЛИЦЕНЦА НА ФИРМАТА
5. РЕШЕНИЕ ЗА ПЛАНЕРИ
6. ОВЛАСТУВАЊА НА ПЛАНЕРИТЕ
7. ПРОГРАМА за донесување на урбанистички
планови на територијата на
Општина Прилеп за 2010 год. Бр.07-1154/8 од
07.05.2010г.
8. ПЛАНСКА ПРОГРАМА од 11.01.2011.
9. Согласност бр. 10-240/2 од 22.07.2001год. , од
Дирекција за заштита и спасување , Подрачно
одделение Прилеп
10. Мислење од Министерство за култура ,Управа
за заштита на културно наследство бр.17-2938/2 од
20.12.2011год.
ИИ ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
А .Прилози на Документационата основа ,
мислења и Согласности од јавните
претпријатија
1. Известување
за водовите на постојната
електрична мрежа бр. 27-83/2 од 22.02.2011г.
издадено од ЕВН, Македонија ,АД Скопје , КЕЦПрилеп.
2. Известување од Јавно комунално претпријатие
,,Водовод и канализација ,, Прилеп , за водовите
на постојната водоводна и канализациона мрежа
бр. 03-29/2 од 13.01.2011г.
3. Известување
за водовите на постојната
телефонска мрежа бр.310-9707/2 од 14.01.2011г.
издадено од - Македонски телеком АД Скопје.
4.Решение
бр.УП08-150 од
11,11,2010г.за
одобрување на Заштитно конзерваторски основи
за ДУП на УБ9/2, кварт 3и4 во ,,Стара Чаршија ,,
- Прилеп. Со тех.бр. 08-204/8 од 30.07.2010г.
Б . Текстуален дел
Вовед
1.Географско и геодетско одредување на
подрачјето на планскиот опфат
2. Историјат на планирањето и уредувањето на
планскиот опфат
3. Податоци за природни чинители и вредности
во планскиот опфат
3.1.
Географска положба
3.2. Сеизмика на просторот
3.3. Клима
4.
Податоци за создатени вредности и
чинители
4.1. Културно наследство
5.
Инвентаризација и снимање на изградениот
градежен фонд
5.1. Површина на опфатот нумерички
показатели
5.2.
Нумерички показатели на ниво на
катастарска парцела
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5.3. Преглед на објекти по
конструктивен
систем
5.4. Преглед на објекти по спратност
6.
Инвентаризација и снимање на градби од
културно историско значење
7.
Инвентаризација и снимање на изградена
комунана инфраструктура
7.1
Улична мрежа
7.2
Хидротехничка инфраструктура
7.2.1. Водовод
7.2.2. Фекална канализација
7.2.3. Дождовна канализација
7.3.
Електро енергетска мрежа
7.4.
Телекомуникациона мрежа -ПТТ
8.
Инвентаризација на бесправно изградени
објекти
9.
Анализа на степен на реализација на
важечкиот урбанистички план
10.
Анализа на можностите за просторен
развој
11.
Извод на план од повисоко ниво и други
релевантни податоци
В.
Графички прилози
1. Извод од ГУП на Прилеп бр. 09-683/2 од
17.02.2011г. со текстуален дел
Одредби за спроведување на
ГУП........................................................ М = 1 : 5000
2. Ажурирана геодетска
подлога...............................................
М = 1 : 1000
3. Документациона основа (инвентар. и снимање
на изграден град. фонд со
постојна инфраструктура.) ............ М = 1:1000
4. Документациона основа (инвентаризација на
бесправно изградени градби ) .......... М= 1 : 1000
5. Документациона основа (инвентаризација на
споменици на култура и споменични целини)
.....................................................................М =1 :1000
ИИИ. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
А - текстуален дел –
1. Вовед
2 Географска и геодетска местоположба на
планскиот опфат
3. Текстуални одредби на план од повисоко ниво
4. Планска програма
5.Опис и образложение на планскиот
концепт на просторниот развој
5.1.Систем на групи на класи на намени
5.2. Класа на намени
5.3. Парцелација и регулација
6. Планско решение на комунална
инфраструктура
6.1.Планско решение на сообраќајна
инфраструктура
6.2. Хидротехничка инфраструктура
6.2.1. Водовод
6.2.2. Фекална канализација
6.2.3. Хидрантска мрежа
6.3. Електроенергетска инфраструктура
6.3.1.Електрика
6.3.2. Телекомуникациска мрежа
7. Економско образложение

8. Мерки за заштита
8.1. Мерки за заштита и спасување
8.2.Меркиза заштита и спасување од пожар
8.3 Мерки за заштита на животната средина
8.4. Мерки за заштита на природата
8.5.Мерки за заштита на културното наследство
, конзерваторски основи
9. Општи услови за изградба , развој и
користење на градежното земјиште на
планот
10. Посебни услови за изградба развој и
користење на градежното земјиште на планот
11. Нумерички дел
11.1Нумерички показател на површини на ниво на
градежни парцели
11.2.Билансни показатели
Б. Графички дел
1. Регулационен
план ...................... М=1:1000.
2. План на површини за градење
................................................................. М=1: 1000
3. Сообрајќаен план со нивелациски план
.................................................................... М=1:1000
4. Инфраструктурен план(електрика ; водовод и
канал.) ........................................................М=1:1000
5. План на споменици на култура и споменични
целини ..................................................... М=1:1000
6. Синтезен план................................... М=1:1000
7. Синтезен план .................................. М=1:500
Чл.3
Планот се заверува во 7 (седум) примероци, од кои:
еден се чува во архивата на Советот, еден кај
органот што го спроведува, еден во надлежниот
државен архив, еден примерок се доставува до
Органот на државната управа надлежен за вршење
на работите од областа на уредување на просторот,
еден примерок се доставува до Државниот
инспекторат за градежништво и урбанизам, еден
примерок се доставува до Државниот завод за
геодетски работи и еден примерок се изложува кај
донесувачот на Планот, заради достапност на
јавноста.
Заверката со потпис и печат ќе ја изврши
претседателот на Советот на општина Прилеп.
Чл.4
Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од
јавната презентација и јавната анкета, со
образложение за прифатените и неприфатените
забелешки, изработен од стручна комисија
формирана од градоначалникот на Општината.
Чл.5
Советот на општина Прилеп е должен во рок од 30
дена од донесувањето на Планот да обезбеди
картирање на Планот на хамер или астралон.
Картираните подлоги се предаваат на Државниот
Завод за геодетски работи на чување и користење,
како подлоги за издавање на нумерички податоци.
Чл.6
Планот ќе го спроведува надлежниот орган на
општина Прилеп.
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Чл.7
Оваа Одлука со заверен примерок од Планот се
доставува до Органот на државната управа
надлежен за вршење на работите од областа на
уредување на просторот.

1.Во нова глава ,,ИИИ,, со точка:
-Измена и дополнување на ГУП за град
Прилеп 2011-2021 во однос на сообраќајното
решение и дел од намената

Чл.8
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во Службен гласник на Општина
Прилеп.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Сл. Гласник
на Општина Прилеп.

Број 07 - 1701/19
ПРЕТСЕДАТЕЛ
28.06.2013 година на Советот на Општина Прилеп
Прилеп
м-р Никола Димески

Број 07 - 1701/20
ПРЕТСЕДАТЕЛ
28.06.2013 година на Советот на Општина Прилеп
Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:

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
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА
ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2013
ГОДИНА

1.
Програмата
за
измена
и
дополнување на Програмата за донесување на
урбанистички планови на територијата на
Општина Прилеп за 2013 година, се објавува
во “Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1754/19
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 17 од Законот за
просторно
и
урбанистичко
планирање
(“Сл.весник
на
РМ”
бр.51/05,
137/07
91/09,124/10,18/11 и 53/11), член 36 став 1 точка
15
од
Законот
за
локална
самоуправа(“Сл.весник на РМ” бр. 5/2002), на
член 26 став 1 точка 7 од Статутот на општина
Прилеп(“Сл. гласник на Општина Прилеп” бр.
6/2003) , Советот на Општина Прилеп на
седницата одржана на 28.06.2013 година,
донесе:
ПРОГРАМА
за измена и дополнување на Програмата за
донесување на урбанистички
планови на територијата на општина
Прилеп за 2013 година
Член 1
Во Програмата за донесување на
урбанистички планови на територијата на
Општина Прилеп за 2013 година (,,Сл.гласник
на општина Прилеп,, бр.1/2013) се додава:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД НАДОМЕСТОК ЗА
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
ЗА ИЗГРАДБА НА ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ ЦРКВИ
ВО ГРАД ПРИЛЕП

1.
Одлуката
за
ослободување
од
надоместок за уредување на градежно земјиште
за изградба на верски објекти цркви во град
Прилеп, се објавува во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.
Број 08 - 1754/20
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на точка 6 став 3 од
Програмата за уредување на земјиштето на
подрачјето на општина Прилеп за 2013
година(Службен гласник на Општина Прилеп
бр.15 од 28.12.2012) и член 22 с.1 т1 и 36 став 1,
точка 15 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на РМ,, бр.5/2002), член 26 став 1
точка 46 од Статутот на опшина Прилеп (Сл.
гласник на општина Прилеп,, бр. 6/2003 и 4/2005)
Советот на општина Прилеп на седницата
одржана на 28.06.2013 година, донесе:
ОДЛУКА
за ослободување од надоместок за
уредување на градежно земјиште
за изградба на верски објекти цркви во град
Прилеп
Член 1
Се ослободува од надоместок за
уредување на градежно земјиште за изградба
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Службен гласник на Општина Прилеп број 9 од 03.07.2013 година
на верски објекти цркви
на следните
локалитети:
Црква „Св. Петка” во населба „Точила”,
УЕ 2 во УБ 2.01 за обавување на верски обреди
Црква „Св. Наум” во населба „Корзо”,
УЕ 18 во УБ 18.03 за обавување на верски
обреди .
Црква „Св. Елена и Константин” во
населба „11-ти Октомври”, УЕ 11 во
УБ 11.01
за обавување на верски обреди .
Црква „Св. Пантелејмон” во населба
„Над Болница”, УЕ 16 во УБ 16.02 за обавување
на верски обреди .
Член 2
Оваа одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
,,Службен гласник на Општина Прилеп,,.
Број 07 - 1701/21
ПРЕТСЕДАТЕЛ
28.06.2013 година на Советот на Општина Прилеп
Прилеп
м-р Никола Димески
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НА КП
БР. 12101 КО - ПРИЛЕП, УТВРДЕНО
ВО ИМЕТОН ЛИСТ БРОЈ 54415

1. Одлуката за откажување од
корисничко право на КП бр. 12101 КО - Прилеп,
утврдено во иметон лист број 54415, се објавува
во “Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1754/21
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62
од Законот за локална самоуправа на РМ(
Сл.весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на
чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на
Општина Прилеп (Службен гласник на Општина
Прилеп бр.6/2003 и 4/2005), Советот на Општина
Прилеп на седницата, одржана на 28.06.2013
година, донесе:
ОДЛУКА
за откажување од корисничко право
чл.1
Општина Прилеп како корисник на
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист
бр.54415, издаден од страна на Агенција за катастар
на недвижности - Одделение за катастар на
недвижности Прилеп, заведен под бр.110517221/2013 од 03.06.2013, за КП 12101 за КОПрилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од
корисничкото право на КП 12101 КО-Прилеп.

чл.2
На Агенцијата за катастар на недвижности
- Одделение за катастар на недвижности Прилеп,
како надлежна институција, и се дава овластување
да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука
претставува основ за бришење на корисничко право
над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.
чл.3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на нејзиното објавување во „Службен
гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 - 1701/22
ПРЕТСЕДАТЕЛ
28.06.2013 година на Советот на Општина Прилеп
Прилеп
м-р Никола Димески
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО
ПРАВО НА КП БР. 12119 КО - ПРИЛЕП,
УТВРДЕНО ВО ИМЕТОН ЛИСТ
БРОЈ 41921
1. Одлуката за откажување од
корисничко право на КП бр. 12119 КО - Прилеп,
утврдено во иметон лист број 41921, се објавува
во “Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1754/22
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како
и чл.62 од Законот за локална самоуправа
на РМ( СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како
и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и
чл.62 од Статутот на Општина Прилеп
(Службен гласник на Општина Прилеп
бр.6/2003 и 4/2005), Советот на Општина
Прилеп на седницата, одржана на
28.06.2013година, донесе:
ОДЛУКА
за откажување од корисничко право
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Службен гласник на Општина Прилеп број 9 од 03.07.2013 година
чл.1
Општина Прилеп како корисник на
градежно земјиште, утврдено во Имотниот
лист бр.41921, издаден од страна на
Агенција за катастар на недвижности Одделение за катастар на недвижности
Прилеп, заведен под бр.1105-11336/2013
од 18.03.2013, за КП 12119 за КО-Прилеп,
со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од
корисничкото право над КП 12119 КОПрилеп.
чл.2
На Агенцијата за катастар на
недвижности - Одделение за катастар на
недвижности Прилеп, како надлежна
институција, и се дава овластување да ја
спроведе оваа Одлука, и истата Одлука
претставува основ за бришење на
корисничко право над земјиштето од чл.1
од оваа Одлука.
чл.3
Одлуката влегува во сила осмиот
ден од денот на нејзиното објавување во
„Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 - 1701/22
ПРЕТСЕДАТЕЛ
28.06.2013 година на Советот на Општина Прилеп
Прилеп
м-р Никола Димески
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО
ПРАВО НА КП БР. 16217 КО - ПРИЛЕП,
УТВРДЕНО ВО ИМЕТЕН ЛИСТ
БРОЈ 53013

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и
чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(
Сл.весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на
чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на
Општина Прилеп (Службен гласник на Општина
Прилеп бр.6/2003 и 4/2005), Советот на Општина
Прилеп на седницата, одржана на 28.06.2013
година, донесе:
ОДЛУКА
за откажување од корисничко право
чл.1
Општина Прилеп како корисник на
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист
бр.53013, издаден од страна на Агенција за катастар
на недвижности - Одделение за катастар на
недвижности Прилеп, заведен под бр.110515040/2013 од 30.04.2013, за КП 16217 за КОПрилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од
корисничкото право над КП 16217 КО-Прилеп.
чл.2
На Агенцијата за катастар на недвижности
- Одделение за катастар на недвижности Прилеп,
како надлежна институција, и се дава овластување
да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука
претставува основ за бришење на корисничко право
над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.
чл.3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на нејзиното објавување во „Службен
гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 - 1701/24
ПРЕТСЕДАТЕЛ
28.06.2013 година на Советот на Општина Прилеп
Прилеп
м-р Никола Димески
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НА КП
БР. 23463 КО - ПРИЛЕП, УТВРДЕНО ВО ИМЕТОН
ЛИСТ БРОЈ 52986

1. Одлуката за откажување од
корисничко право на КП бр. 16217 КО - Прилеп,
утврдено во иметен лист број 53013, се објавува
во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

1. Одлуката за откажување од
корисничко право на КП бр. 23463 КО - Прилеп,
утврдено во иметон лист број 59986, се објавува
во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1754/23
03.07.2013 година
Прилеп

Број 08 - 1754/24
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески
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Службен гласник на Општина Прилеп број 9 од 03.07.2013 година
1.
Одлуката
за
определување
Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како
недвижен
имот
сопственост
на
ЕЛС-Општина
и чл.62 од Законот за локална самоуправа
Прилеп , за продажба , во постапка со јавно
на РМ( СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како
наддавање, се објавува во “Службен гласник на
и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и
Општина Прилеп”.
чл.62 од Статутот на Општина Прилеп
(Службен гласник на Општина Прилеп
Број 08 - 1754/25
ГРАДОНАЧАЛНИК
бр.6/2003 и 4/2005), Советот на Општина
03.07.2013 година
на Општина Прилеп
Прилеп
Марјан Ристески
Прилеп на седницата, одржана на
28.06.2013 година, донесе:
Врз основа на чл.36 ст.1 т.10 и
чл.66
од
Законот
за
локална
ОДЛУКА
самоуправа
на
РМ
(“Сл.Весник
на РМ”
за откажување од корисничко право
бр.5/2002) , како и врз основа на чл.26
ст.1 т.33 и чл.93 од Статутот на ЕЛСчл.1
Општина Прилеп ( “ Службен гласник
Општина Прилеп како корисник на
бр. 6/2003 и бр.4/2005 год) . како и врз
градежно земјиште, утврдено во Имотниот
основа на член 5 и 7 од Правилникот за
лист бр.52986, издаден од страна на
условите, начинот и постапката за
Агенција за катастар на недвижности користење и располагање со стварите
Одделение за катастар на недвижности
во сопственост на ЕЛС-Општина
Прилеп, заведен под бр.1105-17757/2013
Прилеп , давање и примање подароци
од 11.06.2013, за КП 23463 за КО-Прилеп,
и за евиденција на недвижните ствари
со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од
во сопственост на ЕЛС-Општина
корисничкото право над КП 23463 КОПрилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп.
Прилеп” бр.14/2009),
Советот на
чл.2
Општина Прилеп , на седницата
На Агенцијата за катастар на
одржана на ден 28.06.2013 година ,
недвижности - Одделение за катастар на
донесе:
недвижности Прилеп, како надлежна
О Д Л У К А
институција, и се дава овластување да ја
за определување недвижен имот
спроведе оваа Одлука, и истата Одлука
сопственост на ЕЛС-Општина
претставува основ за бришење на
Прилеп , за продажба , во постапка
корисничко право над земјиштето од чл.1
со јавно надавање
од оваа Одлука.
чл.3
Член 1
Одлуката влегува во сила осмиот
Со оваа Одлука се определува
ден од денот на нејзиното објавување во
недвижен
имот сопственост на ЕЛС„Службен гласник на Општина Прилеп”.
Општина Прилеп , за продажба , во
постапка со јавно надавање.
Број 07 - 1701/25
ПРЕТСЕДАТЕЛ
28.06.2013 година на Советот на Општина Прилеп
Прилеп
м-р Никола Димески
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НЕДВИЖЕН ИМОТ
СОПСТВЕНОСТ НА ЕЛС-ОПШТИНА ПРИЛЕП,
ЗА ПРОДАЖБА , ВО ПОСТАПКА СО ЈАВНО
НАДДАВАЊЕ

Член 2
Како недвижен имот сопственост
на ЕЛС-Општина Прилеп , кој ќе се
продава , во постапка со јавно
надавање , се определува следниот
недвижен имот заведен на :
1. - Недвижен имот заведен во Имотен
Лист бр.23566 издаден од Државен
завод за геодетски работи на РМ Одделение за премер и катастарПрилеп , (дел од објект на ул.”Бошко
Корчагин”
на
К.П.бр.16971/1
за
К.О.Прилеп , и тоа деловни простории
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Службен гласник на Општина Прилеп број 9 од 03.07.2013 година
во површина од 167м2 , во приземје на
Општина Прилеп , на К.П.бр.1076/1 за
Дом на МЗ “Рид”-Прилеп) ;
К.О.Тополчани , и тоа објект во вкупна
површина од 70м2 ) ;
Почетна цена на недвижниот
имот кој ќе се продава , во постапка со
Почетна цена на недвижниот
јавно надавање, (дел од објект на
имот кој ќе се продава , во постапка со
ул.”Бошко Корчагин” на К.П.бр.16971/1
јавно надавање, (објект во населено
за К.О.Прилеп , и тоа деловни
место Тополчани во Општина Прилеп ,
простории во површина од 167м2 , во
на К.П.бр.1076/1 за К.О.Тополчани , и
приземје на Дом на МЗ “Рид”-Прилеп) ,
тоа објект во вкупна површина од 70м2
изнесува 109.105,оо ЕВРА , пресметано
) , изнесува 3.353,оо ЕВРА , пресметано
во денарска противредност , според
во денарска противредност , според
курсот на денарот према еврото
курсот на денарот према еврото
утврден од страна на НБРМ , (сума
утврден од страна на НБРМ , (сума
определена од страна на овластена
определена од страна на овластена
Комисија за проценка на пазарна
Комисија за проценка на пазарна
вредност на недвижен имот при ЕЛСвредност на недвижен имот при ЕЛСОпштина Прилеп , а врз основа на
Општина Прилеп , а врз основа на
Проценка на пазарната вредност на
Проценка на пазарната вредност на
овој недвижен имот).
овој недвижен имот).
2. - Недвижен имот заведен во Имотен
4. - Недвижен имот заведен во Имотен
Лист бр.87 издаден од Државен завод
Лист бр.32 издаден од Државен завод
за геодетски работи на РМ -Одделение
за геодетски работи на РМ -Одделение
за премер и катастар-Прилеп , (објект
за
премер
и
катастар-Ресен
,
(недвижен имот-земјоделско земјиште
во населено место Канатларци во
Општина Прилеп , на К.П.бр.793 за
во населено место Асамати во
К.О.Канатларци , и тоа објект во вкупна
М.В.Лелојца во Општина Ресен , на
површина од 212м2
, поранешен
К.П.бр.418 за К.О.Асамати , и тоа во
вкупна површина од 4616м2 ) ;
задружен дом во населено место
Канатларци) ;
Почетна цена на недвижниот
имот кој ќе се продава , во постапка со
Почетна цена на недвижниот
имот кој ќе се продава , во постапка со
јавно надавање, (недвижен имотјавно надавање, (објект во населено
земјоделско земјиште во населено
место Асамати во М.В.Лелојца во
место Канатларци во Општина Прилеп
, на К.П.бр.793 за К.О.Канатларци , и тоа
Општина Ресен , на К.П.бр.418 за
објект во вкупна површина од 212м2 ,
К.О.Асамати , и тоа во вкупна површина
поранешен задружен дом во населено
од 4616м2), изнесува 3.978,00 ЕВРА ,
место Канатларци) , изнесува 13.780,оо
пресметано
во
денарска
ЕВРА , пресметано во денарска
противредност , според курсот на
противредност , според курсот на
денарот према еврото утврден од
страна на НБРМ , (сума определена од
денарот према еврото утврден од
страна на НБРМ , (сума определена од
страна на овластена Комисија за
страна на овластена Комисија за
проценка на пазарна вредност на
недвижен имот при ЕЛС-Општина
проценка на пазарна вредност на
недвижен имот при ЕЛС-Општина
Прилеп, а врз основа на Одлука за
Прилеп , а врз основа на Проценка на
утврдување
на
проценката
на
пазарната вредност на овој недвижен
пазарната вредност на овој недвижен
имот).
имот на ЕЛС-Општина Ресен и
3. - Недвижен имот заведен во Имотен
Таблица за проценка на земјоделско
земјиште на ЕЛС-Општина Ресен).
Лист бр.131 издаден од Државен завод
за геодетски работи на РМ -Одделение
5. - Недвижен имот заведен во Имотен
Лист бр.32 издаден од Државен завод
за премер и катастар-Прилеп , (објект
за геодетски работи на РМ -Одделение
во населено место Тополчани во
18
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за
премер
и
катастар-Ресен
,
недвижен имот при ЕЛС-Општина
(недвижен имот-земјоделско земјиште
Прилеп, а врз основа на Проценка на
во населено место Асамати во
пазарната вредност на овој недвижен
М.В.Лелојца во Општина Ресен , на
имот).
К.П.бр.425 за К.О.Асамати , и тоа во
Член 3
вкупна површина од 4215м2 ) ;
Недвижниот имот од член 2 од
оваа Одлука , да се продава во
Почетна цена на недвижниот
имот кој ќе се продава , во постапка со
постапка со јавно надавање, согласно
јавно надавање, (недвижен имотна одредбите од Правилникот за
условите, начинот и постапката за
земјоделско земјиште во населено
место Асамати во М.В.Лелојца во
користење и располагање со стварите
Општина Ресен , на К.П.бр.425 за
во сопственост на ЕЛС-Општина
К.О.Асамати , и тоа во вкупна површина
Прилеп , давање и примање подароци
од 4215м2), изнесува 5.551,46 ЕВРА ,
и за евиденција на недвижните ствари
во сопственост на ЕЛС-Општина
пресметано
во
денарска
противредност , според курсот на
Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр.14/2009) .
денарот према еврото утврден од
страна на НБРМ , (сума определена од
Се задолжува Градоначалникот
на Општина Прилеп , да формира
страна на овластена Комисија за
проценка на пазарна вредност на
Комисија која ќе спроведе постапка за
недвижен имот при ЕЛС-Општина
продажба во постапка со јавно
Прилеп, а врз основа на Одлука за
надавање , на недвижниот имот од
член 2 од оваа Одлука , согласно на
утврдување
на
проценката
на
пазарната вредност на овој недвижен
одредбите
од
Правилникот
за
имот на ЕЛС-Општина Ресен и
условите, начинот и постапката за
Таблица за проценка на земјоделско
користење и располагање со стварите
земјиште на ЕЛС-Општина Ресен).
во сопственост на ЕЛС-Општина
6. - Недвижен имот заведен во Имотен
Прилеп , давање и примање подароци
Лист бр.32 издаден од Државен завод
и за евиденција на недвижните ствари
за геодетски работи на РМ -Одделение
во сопственост на ЕЛС-Општина
за
премер
и
катастар-Ресен
,
Прилеп (“Службен гласник на Општина
(недвижен имот - градежен материјал
Прилеп” бр.14/2009) , како и согласно на
оваа Одлука .
оформен во објект во површина од
89м2 и недвижен имот -двор во
Член 4
површина од 227м2 во населено место
Одлуката влегува во сила со
Асамати во М.В.Лелојца во Општина
денот на донесувањето.
Ресен , на К.П.бр.419 за К.О.Асамати ) ;
Член 5
Почетна цена на недвижниот
имот кој ќе се продава , во постапка со
Одлуката да се достави до
јавно надавање, (недвижен имот Градоначалникот на Општина Прилеп
и архивата на Општина Прилеп.
градежен материјал оформен во објект
во површина од 89м2 и недвижен имот Број 07 - 1701/26
ПРЕТСЕДАТЕЛ
двор во површина од 227м2 во
28.06.2013
година
на
Советот
на Општина Прилеп
населено
место
Асамати
во
Прилеп
м-р Никола Димески
М.В.Лелојца во Општина Ресен , на
К.П.бр.419 за К.О.Асамати), изнесува
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
7.533,69 ЕВРА , пресметано во денарска
Законот за локалната самоуправа (“Службен
противредност , според курсот на
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен
денарот према еврото утврден од
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
страна на НБРМ , (сума определена од
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
страна на овластена Комисија за
донесе:
проценка на пазарна вредност на
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З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ПРИОРИТЕТ НА ПРОЕКТОТ ЗА
ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРАРЕКОНСТРУКЦИЈА НА СЕЛСКИ УЛИЦИ
ВО Н.М.ГОЛЕМО КОЊАРИ

1. Одлуката за утврдување на приоритет
на
проектот
за
изградба
на
линиска
инфраструктура-реконструкција на селски улици
во н.м.Големо Коњари, се објавува во “Службен
гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1754/26
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 22, став 1, точка 4 и
член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02),
член 14, став 1, точка 4 и член 26, став 1, точка
47 од Статутот на Општина Прилеп (,,Службен
гласник на Општина Прилеп’’ бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008), Советот на Општина Прилеп на
седницата одржана на ден 28.06.2013 година, ја
донесе следнава:
ОДЛУКА
за утврдување на приоритет на проектот за
изградба на линиска инфраструктурареконструкција на селски улици во н.м.
Големо Коњари
Член 1
Со оваа одлука се утврдува приоритет
на
проектот
“Изградба
на
линиска
инфраструктура-реконструкција
на
селски
улици во н.м Големо Коњари”
Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден
од денот на нејзиното објавување во ..Службен
Гласник’’ на Општина Прилеп.
Број 07 - 1701/27
ПРЕТСЕДАТЕЛ
28.06.2013 година на Советот на Општина Прилеп
Прилеп
м-р Никола Димески
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ПРИОРИТЕТ НА ПРОЕКТОТ ЗА
ИЗГРАДБА НА МРЕЖА ЗА ФЕКАЛНА
КАНАЛИЗАЦИЈА ВО Н.М. МАЛО КОЊАРИ

1. Одлуката за утврдување на приоритет
на проектот за изградба на мрежа за фекална
канализација во н.м. Мало Коњари, се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1754/27
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 22, став 1, точка 4 и
член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02),
член 14, став 1, точка 4 и член 26, став 1, точка
47 од Статутот на Општина Прилеп (,,Службен
гласник на Општина Прилеп’’ бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008), Советот на Општина Прилеп на
седницата одржана на ден 28.06.2013 година, ја
донесе следнава:
ОДЛУКА
за утврдување на приоритет на проектот за
изградба на мрежа за фекална канализација
во н.м. Мало Коњари
Член 1
Со оваа одлука се утврдува приоритет
на проектот “Изградба на мрежа за фекална
канализација во н.м. Мало Коњари”
Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден
од денот на нејзиното објавување во ..Службен
Гласник’’ на Општина Прилеп.
Број 07 - 1701/28
ПРЕТСЕДАТЕЛ
28.06.2013 година на Советот на Општина Прилеп
Прилеп
м-р Никола Димески
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ ЗА НАМЕНАТА НА
ИНВЕСТИЦИЈАТА ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА
НА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СЕЛСКИ УЛИЦИ ВО Н.М.
ГОЛЕМО КОЊАРИ

1. Одлуката за давање согласност за
намената на инвестицијата
за
проектот
за
изградба
на
линиска
инфраструктура - реконструкција на селски улици
во н.м. Големо Коњари, се објавува во “Службен
гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1754/28
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески
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Врз основа на член 22, став 1, точка 4 и
член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ”
бр.5/2002), член 14, став 1, точка 4 и член 26,
став 1, точка 47 од Статутот на Општина
Прилеп (,,Службен гласник на Општина
Прилеп’’ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на ден
28.06.2013 година, ја донесе следнава:

Врз основа на член 22, став 1, точка 4 и
член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ”
бр.5/2002), член 14, став 1, точка 4 и член 26,
став 1, точка 47 од Статутот на Општина
Прилеп (,,Службен гласник на Општина
Прилеп’’ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на ден
28.06.2013 година, ја донесе следнава:

ОДЛУКА
за давање согласност за намената на
инвестицијата за проектот за изградба на
линиска инфраструктура - реконструкција
на селски улици во н.м. Големо Коњари

ОДЛУКА
за давање согласност за намената на
инвестицијата за проектот за изградба на
мрежа за феклана канализација
во н.м. Мало Коњари

Член 1
Со оваа одлука Советот на Општина
Прилеп дава согласност за намена на
инвестицијата со цел реализација на проектот
“Изградба на линиска инфраструктура реконструкција на селски улици во н.м Големо
Коњари”.
Член 2
Финансиските средства ќе бидат
употребени за реализација на проектот
поднесен до Агенцијата за финансиска
поддршка во земјоделството и руралниот
развој, согласно јавниот повик бр. 03/2013
година објавен на ден 8 јуни 2013 год. од страна
на Агенцијата.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на нејзиното објавување во „Службен
Гласник” на Општина Прилеп.

Член 1
Со оваа одлука Советот на Општина
Прилеп дава согласност за намена на
инвестицијата со цел реализација на проектот
“Изградба на мрежа за фекална канализација
во н.м. Мало Коњари”

Број 07 - 1701/29
ПРЕТСЕДАТЕЛ
28.06.2013 година на Советот на Општина Прилеп
Прилеп
м-р Никола Димески

Број 07 - 1701/30
ПРЕТСЕДАТЕЛ
28.06.2013 година на Советот на Општина Прилеп
Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К

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:

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ ЗА НАМЕНАТА НА
ИНВЕСТИЦИЈАТА ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА
НА МРЕЖА ЗА ФЕКЛАНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО Н.М.
МАЛО КОЊАРИ

1. Одлуката за давање согласност за
намената на инвестицијата за проектот за
изградба на мрежа за феклана канализација во
н.м. Мало Коњари, се објавува во “Службен
гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1754/29
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Член 2
Финансиските средства ќе бидат
употребени за реализација на проектот
поднесен до Агенцијата за финансиска
поддршка во земјоделството и руралниот
развој, согласно јавниот повик бр. 02/2013
година објавен на ден 3 јуни 2013 год. од страна
на Агенцијата.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на нејзиното објавување во „Службен
Гласник” на Општина Прилеп.

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ ЗА ПРИФАЌАЊЕ ПАРТНЕРСКА
СОРАБОТКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА
НА ПРОЕКТОТ ’’СУПЕР МАРИО’’ - СЕРВИС ЗА
СТАРИ И ИЗНЕМОШТЕТНИ ЛИЦА ВО ДОМАШНИ
УСЛОВИ

1. Одлуката за давање согласност за
прифаќање партнерска соработка за реализација
на Проектот ’’Супер Марио’’ - сервис за стари и
изнемоштетни лица во домашни услови, се
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објавува во
Прилеп”.
Број 08 - 1754/30
03.07.2013 година
Прилеп

“Службен

гласник на Општина
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 22 став 1 точка 7 и 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, а во врска со член 14 став 1
точка 7 од Статутот на Општина Прилеп
(,,Службен гласник на Општина Прилеп’’
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина
Прилеп на седницата одржана на ден 28.06.2013
година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност за прифаќање и
партнерска соработка за реализација на
Проектот,,Супер Марио’’-сервис за стари и
изнемоштени лица во домашни услови
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за
прифаќање и партнерска соработка за реализација
на Проектот,,Супер Марио’’-сервис за стари и
изнемоштени лица во домашни услови
Член 2
За реализација на активностите од
Проектот, Градоначалникот на Општина Прилеп ќе
склучи Договор за соработка со Старски дом,,Киро
Крстески Платник’’-Прилеп, како предлагачи на
проектот.
Член 3
Средствата за реализација на овој Проект
ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Прилеп.
Член 4
Со оваа Одлука престанува да важи
согласноста бр. 07-436/3 од ден 31.01.2013 година.
Член 5
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на нејзиното објавување во ..Службен
Гласник на Општина Прилеп.’’
Број 07 - 1701/31
ПРЕТСЕДАТЕЛ
28.06.2013 година на Советот на Општина Прилеп
Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА
ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН,
ПРЕДСТАВНИК НА СОВЕТОТ, ВО
ИНИЦИЈАТИВНИОТ ОДБОР
ЗА ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ
1. Заклучокот за именување на
член, представник на Советот, во
Иницијативниот одбор за верски објекти,
се објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.
Број 08 - 1754/31
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 22 точка 5 и член 36
став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа (“Службен весник на РМ” 5/2002) и
член 14 точка 5 и 26 точка 11 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на
општина Прилеп” 6/2003, 4/2005 и 11/2008),
Советот на Општина Прилеп на седницата
одржана на 28.06.2013 година донесе:
ЗАКЛУЧОК
за именување на член, представник на Советот
во Иницијативниот одбор за верските објекти
Член 1
Во Иницијативниот одбор за верските
објекти, како представник на Советот,
се
именува Никола Димески, претседател на
Советот на Општина Прилеп.
Член 3
Овој Заклучок влегува во сила со денот
на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Број 07 - 1701/31
ПРЕТСЕДАТЕЛ
28.06.2013 година на Советот на Општина Прилеп
Прилеп
м-р Никола Димески
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1. Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето
предвидена со Генералниот урбанистички план на град Прилеп, на барање на Ангел
Саракинов. ..........
...........................................................................
.1
2. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето
предвидена со Деталниот урбанистички план на град Прилеп, на барање на Димче
Велкоски. ..........
..............................................................................
.2
3. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето
предвидена со Генералниот урбанистички план на град Прилеп, на барање на Ѓорѓија
Најдоски. ..........
..............................................................................
.2
4. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на ГУП за град
Прилеп и вклопување на бесправниот објект на КП бр 272 КО Прилеп, на барање на
Виолета Смоквоска........
...........................................................................
.3
5. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на ГУП за град
Прилеп и вклопување на бесправниот објект на КП бр 1075 КО Прилеп, на барање на
Менча Цаковска. ..........
...........................................................................
.3
6. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на ГУП за град
Прилеп и вклопување на бесправниот објект на КП бр 111 КО Прилеп, на барање на
Оливер Апостолоски......
...........................................................................
.4
7. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на ГУП за град
Прилеп и вклопување на бесправниот објект на КП бр. 3158 КО Прилеп, на барање на
Роза Наумоска. ..........
...........................................................................
.5
8. Одлука дека за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на с. Плетвар и
вклопување на бесправниот објект на КП бр.937/2 КО Плетвар, на барање на Соња
Стојаноска. ..........
............................................................................
.5
9. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на ГУП за град
Прилеп и вклопување на бесправниот објект на КП 2891 КО Прилеп,на барање од Тони
Блашкоски и Марјан Блашкоски. ..........
.....................................
.6
10. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура,
предвидена согласно според ДУП за УАЕ бр.10, УБ 10-дел. дел од објект бр. 1, на КП бр.
10458 КО Прилеп, на барање на Станка Гулеска. ..........
...............
.6
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11. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура,
предвидена согласно според ДУП за УАЕ бр.4, УБ 4/2, објект бр. 2 на КП бр. 5104 КО
Прилеп, на барање на Ѓултен и Демир Хусеиноски. ....................................................
.7
12. Одлука за утврдување
за утврдување услови за донесување на
урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната
инфраструктура, предвидена согласно според ДУП за УАЕ бр.4, УБ 4/2-дел, блок Б,
објект бр.1, на КП бр. 4886/1 КО Прилеп, на барање на Кајметка Фератоска...............
7
13.Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура,
предвидена согласно според УП за бесправен објект, на КП бр.612/2- КО Прилеп, на
барање на Мехмед Сулоски.....................................................................................................
.8
14. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура,
предвидена согласно според општ акт за с. Мало Коњари, на КП бр. 709/2 КО Нало
Коњари, на барање на Раде Аљакоски..............................................................................
.8
15. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура,
предвидена согласно според ГУП за Прилеп, на КП бр. 5789 КО Прилеп, на барање на
Цветанка Петреска....................................................................................................................
.9
16. Програма за измена и дополнување на Програмата за работа во областа на
располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на
подрачјето на Општина Прилеп за 2013 година................................................................
.9
17. Одлука за утврдување на граници на потенцијално нестабилни зони за град
Прилеп..........................................................................................................................….............
. 11
18. Одлука за донесување на Предлог - Детален урбанистички план за УЕ 9, УБ
9/2, кварт 3 и 4 - дел, ’’Стара чаршија’’, КО Прилеп, Општина Прилеп, плански период
2011 - 2016 година......................................................................................................................
. 11
19. Програма за измена и дополнување на Програмата за донесување на
урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2013 година...........
.14
20. Одлука за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште
за изградба на верски објекти цркви во град Прилеп....................................................
. 14
21. Одлука за откажување од корисничко право на КП бр. 12101 КО - Прилеп,
утврдено во иметон лист број 54415....................................................................................
.15
22. Одлука за откажување од корисничко право на КП бр. 12119 КО - Прилеп,
утврдено во иметон лист број 41921....................................................................................
.15
23. Одлука за откажување од корисничко право на КП бр. 16217 КО - Прилеп,
утврдено во иметон лист број 53013...................................................................................
.16
24. Одлука за откажување од корисничко право на КП бр. 23463 КО - Прилеп,
утврдено во иметон лист број 59986...................................................................................
.17
25.Одлука за определување недвижен имот сопственост на ЕЛС-Општина
Прилеп , за продажба , во постапка со јавно надавање.................................................
.17
26. Одлука за утврдување на приоритет на проектот за изградба на линиска
инфраструктура-реконструкција на селски улици во н.м.Големо Коњари.................
.20
24
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27. Одлука за утврдување на приоритет на проектот за изградба на мрежа за
фекална канализација во н.м. Мало Коњари.....................................................................
. 20
28. Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата за проектот за
изградба на линиска инфраструктура - реконструкција на селски улици во н.м. Големо
Коњари........................................................................................................................................
. 21
29. Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата за проектот за
изградба на мрежа за феклана канализација во н.м. Мало Коњари.........................
. 21
30. Одлука за давање согласност за прифаќање партнерска соработка за
реализација на Проектот ’’Супер Марио’’ - сервис за стари и изнемоштетни лица во
домашни услови.......................................................................................................................
. 22
31. Заклучок за именување на член, представник на Советот, во
Иницијативниот одбор за верски објекти...............................................................................
. 22
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