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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 ОДЛУКАTA ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА  

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ НА  

 ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2014 ГОДИНА 

 

1.Одлуката за одобрување на  План на програми за развој на  Општина Прилеп за 2014, се објавува во  

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 2769/1                                                                                                                                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.11.2013 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 21-б од  Законот за буџетите (“Службен весник на РМ” 

бр.64/05,4/08,103/08,156/09,95/`0,180/11), и член 26 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  15.11.2013 година, донесе: 

 

ОДЛУКА  

за одобрување на  План на програми за развој на  Општина Прилеп за 2014 година 

 

член 1 

       Се одобрува План на програми за развој на Општина Прилеп за 2014 година. 

 

член 2 

       Составен дел на оваа Одлука е План на програми за развој на Општина Прилеп за 2014 година. 

 

член 3 

   Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласнк на Општина Прилеп 

 

 

    Број  07 - 2767/2                                                                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 

      15.11..2013 година                                                                                          на Советот на Општина Прилеп       
          П р и л е п                                                                                                                   м-р Никола Димески 
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Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НЕДВИЖЕН ИМОТ 

СОПСТВЕНОСТ НА ЕЛС-ОПШТИНА 

ПРИЛЕП, ЗА ПРОДАЖБА, ВО ПОСТАПКА 

СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

 

 1. Одлуката за определување недвижен 

имот сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, за 

продажба, во постапка со јавно надавање се 

објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
Број  08 - 2769/2                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.11.2013 година                        на Општина Прилеп 

П р и л е п                                   Марјан Ристески 

 

 

 
 Врз основа на чл.36 ст.1 т.10 и чл.66 од 

Законот за локална самоуправа на РМ 

(“Сл.Весник на РМ” бр.5/2002) , како и врз 

основа на чл.26 ст.1 т.33 и чл.93 од Статутот на 

ЕЛС-Општина Прилеп ( “ Службен гласник бр. 

6/2003 и бр.4/2005 год) . како и врз основа на 

член 5 и 7 од  Правилникот за условите, 

начинот и постапката за користење и 

располагање со стварите  во сопственост на 

ЕЛС-Општина Прилеп , давање и примање 
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подароци  и за евиденција на недвижните 

ствари во сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп 

(“Службен гласник на Општина Прилеп” 

бр.14/2009),  Советот на Општина Прилеп, на 

седницата одржана на ден 15.11.2013 година,  

донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за определување недвижен имот сопственост на 

ЕЛС-Општина Прилеп , за продажба, во 

постапка со јавно наддавање 
 

Член 1 

 Со оваа Одлука се определува 

недвижен имот сопственост на ЕЛС-Општина 

Прилеп , за продажба , во постапка со јавно 

надавање. 

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.874 издаден од Државен завод за геодетски 

работи на РМ -Одделение за премер и катастар-

Прилеп на К.П.бр.839 за К.О.Канатларци , 

сопственост на  ЕЛС-Општина Прилеп , 

(недвижен имот - градежен материјал оформен 

во објект на поранешен Задружен дом во 

површина од 692 м2 и недвижен имот - двор во 

површина од 4668 м2 во населено место 

Канатларци во Општина Прилеп) ; 

Почетна цена на недвижниот имот кој 

ќе се продава , во постапка со јавно надавање, 

(недвижен имот - градежен материјал оформен 

во објект на поранешен Задружен дом во 

површина од 692 м2 и недвижен имот - двор во 

површина од 4668 м2 во населено место 

Канатларци во Општина Прилеп) , изнесува 

25.314,оо ЕВРА , пресметано во денарска 

противредност , според курсот на денарот 

према еврото утврден од страна на НБРМ , 

(сума определена од страна на овластена 

Комисија за проценка на пазарна вредност на 

недвижен имот при ЕЛС-Општина Прилеп 

односно од страна на овластени проценители на 

ЕЛС-Општина Прилеп , а врз основа на 

Проценка на пазарната вредност на овој 

недвижен имот). 

2. - Недвижен имот заведен во Имотен Лист 

бр.54 издаден од Државен завод за геодетски 

работи на РМ -Одделение за премер и катастар-

Прилеп на К.П.бр.1641 за К.О.Оревоец , 

сопственост на  ЕЛС-Општина Прилеп , 

(недвижен имот - градежен материјал оформен 

во објект во површина од 96 м2 и недвижен 

имот - двор во површина од 1629 м2 во 

населено место Оревоец во Општина Прилеп) ; 

Почетна цена на недвижниот имот кој 

ќе се продава , во постапка со јавно надавање, 

(недвижен имот - градежен материјал оформен 

во објект во површина од 96 м2 и недвижен 

имот - двор во површина од 1629 м2 во 

населено место Оревоец во Општина Прилеп) , 

изнесува 5.619,оо ЕВРА , пресметано во 

денарска противредност , според курсот на 

денарот према еврото утврден од страна на 

НБРМ , (сума определена од страна на 

овластена Комисија за проценка на пазарна 

вредност на недвижен имот при ЕЛС-Општина 

Прилеп односно од страна на овластени 

проценители на ЕЛС-Општина Прилеп , а врз 

основа на Проценка на пазарната вредност на 

овој недвижен имот). 

 

 
Член 3 

Недвижниот имот од член 2 од оваа 

Одлука , да се продава во постапка со јавно 

надавање, согласно на одредбите од 

Правилникот за условите, начинот и постапката 

за користење и располагање со стварите  во 

сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп , давање 

и примање подароци  и за евиденција на 

недвижните ствари во сопственост на ЕЛС-

Општина Прилеп (“Службен гласник на 

Општина Прилеп” бр.14/2009) .  

       Се задолжува Градоначалникот на 

Општина Прилеп , да формира Комисија која ќе 

спроведе постапка за продажба во постапка со 

јавно надавање , на недвижниот имот од член 2 

од оваа Одлука , согласно на одредбите од 

Правилникот за условите, начинот и постапката 

за користење и располагање со стварите  во 

сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп , давање 

и примање подароци  и за евиденција на 

недвижните ствари во сопственост на ЕЛС-

Општина Прилеп (“Службен гласник на 

Општина Прилеп” бр.14/2009) , како и согласно 

на оваа Одлука. 

 
Член 4 

 Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето. 

 

Член 5 

 Одлуката да се достави до 

Градоначалникот на Општина Прилеп  и 

архивата на Општина Прилеп. 

 
 
 
Број 07 – 2767/3           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

15.11.2013 година                  на Советот на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                    м-р Никола Димески 
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Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА 

ПРОГРАМАТА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 

НАУЧНО НАСТАВНИ - ЕКСКУРЗИИ ВО  

УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА ВО ООУ 

„КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ С.КАНАТЛАРЦИ-  

ПРИЛЕП 

 

1. Решението за давање согласност 

на Програмата за изведување на научно 

наставни - екскурзии во  учебната 2013/2014 

година во ООУ „Кирил и Методиј“ 

с.Канатларци-  Прилеп се објавува во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 

 
Број  08 - 2769/3                      ГРАДОНАЧАЛНИК 

18.11.2013 година                       на Општина Прилеп 

П р и л е п                                     Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член 7 од Правилникот за 

начинот на изведување на ученичките 

екскурзии и другите слободни активности на 

учениците од основните училишта  бр. 10 - 

4061/1 од 01.11.2010 година и број 11 - 4810/2 

од 28.09.2012 година на Министерот за 

образование, член 26 став 1 точка 46 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на  15.11.2013  година,  

донесе: 

 

 

Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е 

за давање согласност на Програмата за 

изведување на научно наставни - екскурзии во  

 учебната 2013/2014 година во ООУ „Кирил и 

Методиј” с.Канатларци-  Прилеп, 

за ИИИ одделение деветтолетка,  ВИ 

деветтолетка и  ВИИИ осмолетка  

 

 

             1. Се дава согласност на планираните 

наставно-научни екскурзии на 2013/2014 година 

во ООУ „Кирил и Методиј” с.Канатларци-  

Прилеп, за ИИИ одделение деветтолетка, , ВИ 

деветтолетка и  ВИИИ осмолетка и тоа: 

 

             - Програма за изведување на еднодневна 

наставно-научна екскурзија за ИИИ одделение 

деветтолетка. 

- Програма за изведување на 

еднодневна наставно-научна екскурзија за 

 ВИ одделение деветтолетка. 

 -Програма за изведување на 

еднодневна наставно-научна и рекреативна 

екскурзија за ВИИИ одделение осмолетка. 

 

              2.Решението ќе се објави во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број  08 - 2769/4                            ГРАДОНАЧАЛНИК 

18.11.2013 година                            на Општина Прилеп 

П р и л е п                                          Марјан Ристески 

 
 

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 РЕШЕНИЕ ЗА 

ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА 

ОПШТИНА ПРИЛЕП ВО УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА ЈОУ ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА 

ГРАДИНКА ,,НАША ИДНИНА’’-ПРИЛЕП 

 

 

        1. Решението за именување 

претставници на Општина Прилеп во 

Управниот одбор на ЈОУ за деца-Детска 

градинка ,,Наша иднина’’-Прилеп, се објавува 

во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 2769/5                         ГРАДОНАЧАЛНИК 

18.11.2013 година                          на Општина Прилеп 
П р и л е п                                          Марјан Ристески 

 
 

Врз основа на член 114 став 13 од 

Законот за заштита на децата (“Службен весник 

на РМ” бр. 23/2013), и член 26 став 1 точка 45 

од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

гласник на општина Прилеп” 6/2003), Советот 

на Општина Прилеп на седницата одржана на 

15.11.2013 година, донесе: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за именување претставници на Општина 

Прилеп во Управниот одбор на ЈОУ за деца-

Детска градинка ,,Наша иднина’’-Прилеп 
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       1.За претставници на Општина во 

Управниот одбор на ЈОУ за деца-Детска 

градинка ,,Наша иднина’’-Прилеп,  се 

именуваат: 

-Виолета Спиркоска, наставник по 

одделенска настава 

-Марина Ангелеска, наставник по одделенска 

настава 

-Силвана Белучанец, наставник по 

одделенска настава 

      2. Мандатот на членовите на Управниот 

одбор трае 4 години. 

       3.Решението да се достави до именованите, 

ЈОУ за деца-Детска градинка ,,Наша иднина’’-

Прилеп’,’Градоначалникот и Архивата на 

Општина Прилеп. 

       4. Решението влегува во сила со денот на 

објавувањето во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
Број 07 – 2767/5           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

15.11.2013 година                  на Советот на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                    м-р Никола Димески 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОБЛИСКИТЕ 

КРИТЕРИУМИ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА ВО 

ГРАДИНКАТА, ОД  ЈОУ ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА 

ГРАДИНКА ,,НАША ИДНИНА’’-ПРИЛЕП 

 

1. Решението за давање согласност на 

Одлуката за утврдување на поблиските 

критериуми за прием на деца во градинката, од  

ЈОУ за деца-Детска градинка ,,Наша иднина’’-

Прилеп, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 2769/5                          ГРАДОНАЧАЛНИК 

18.11.2013 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 60 точка 3 од 

Законот за заштита на деца (“Службен весник 

на РМ” бр. 23/2013), 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  15.11.2013 година, 

донесе: 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 
за давање согласност на Одлуката за 

утврдување на поблиските критериуми за 

 прием на деца во градинката, од  ЈОУ за деца-

Детска градинка ,,Наша иднина’’-Прилеп 

 
            1. Се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на поблиските критериуми за прием 

на деца во градинката, од  ЈОУ за деца-Детска 

градинка ,,Наша иднина’’-Прилеп.  

            2. Решението влегува во сила со денот на 

објавувањето во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
Број 07 – 2767/6           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

15.11.2013 година                  на Советот на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                    м-р Никола Димески 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ДАВАЊЕ СОГЛАСНОТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ГРУПА ВО ДРУГИ 

ПРОСТОРНИ УСЛОВИ, ОД  ЈОУ ЗА ДЕЦА-

ДЕТСКА ГРАДИНКА ,,НАША ИДНИНА’’-

ПРИЛЕП 

 

          1. Решението за давање согласнот на 

Одлуката за формирање на група во други 

просторни услови, од  ЈОУ за деца-Детска 

градинка ,,Наша иднина’’-Прилеп  се објавува 

во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 2769/6                        ГРАДОНАЧАЛНИК 

18.11.2013 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 66 точка 2 од 

Законот за заштита на деца (“Службен весник 

на РМ” бр. 23/2013),  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  15.11.2013 година, 

донесе: 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 
за давање согласност на Одлуката за 

формирање на група во други просторни 

услови, од  ЈОУ за деца-Детска градинка 

 ,,Наша иднина’’-Прилеп 
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            1. Се дава согласност на Одлуката за 

формирање на група во други просторни 

услови, од  ЈОУ за деца-Детска градинка ,,Наша 

иднина’’-Прилеп во ООУ,,Круме Волнароски’’ 

с. Тополчани. 

           2. Решението влегува во сила со денот на 

објавувањето во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
Број 07 – 2767/7           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

15.11.2013 година                  на Советот на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                    м-р Никола Димески 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ ЗА ВПИШУВАЊЕ  

НА ПОДРАЧНО УЧИЛИШТЕ ВО УРБАНА 

ЗАЕДНИЦА ВАРОШ ВО  СОСТАВ НА 

ООУ,,БЛАЖЕ КОНЕСКИ’’-ПРИЛЕП 

 

 1. Решението за давање согласност за 

впишување на подрачно училиште во урбана 

заедница Варош во состав на ООУ,,Блаже 

Конески’’-Прилеп, се објавува во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 2769/7                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.11.2013 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 од Законот 

за основното образование (“Службен весник на 

РМ” бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 

51/11,6/12, 100/12 и 25/13),  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  15.11.2013 

година, донесе: 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 
за давање согласност за впишување на подрачно 

училиште во урбана заедница  Варош во состав 

на ООУ,,Блаже Конески’’-Прилеп 

 
            1. Се дава согласност за впишување на 

подрачно училиште во урбана заедница Варош 

во состав на ООУ,,Блаже Конески’’-Прилеп. 

 

           2. Решението влегува во сила со денот на 

објавувањето во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
Број 07 – 2767/8           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

15.11.2013 година                  на Советот на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                    м-р Никола Димески 
 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 

БР.347-КО ПРИЛЕП НА БАРАЊЕ ОД  

ЗЛАТКО ЕФРЕМОСКИ 

 

 

    1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.347-КО Прилеп 

на барање од  Златко Ефремоски, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 

 
Број  08 - 2769/8                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.11.2013 година                      на Општина Прилеп 

    П р и л е п                                    Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член 2, став 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 

15.11.2013 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.347-КО Прилеп 

на барање од  Златко Ефремоски 

 

 

Член 1 
Се утврдува дека се исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска 
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документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.347-КО 

Прилеп. 

          Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

     

 
Број 07 – 2767/9           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

15.11.2013 година                 на Советот на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                    м-р Никола Димески 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА ОДЛУКА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ БР.1 НА КП 

БР.2552/1-КО ОРЕОВЕЦ НА БАРАЊЕ ОД  

ВИОЛЕТА АНГЕЛЕСКА 

 

  1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект бр.1 на КП бр.2552/1-КО 

Ореовец на барање од  Виолета Ангелеска, се 

објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
Број  08 - 2769/9                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.11.2013 година                       на Општина Прилеп 

П р и л е п                                      Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член 2, став 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 

15.11.2013 година, донесе:  

 
О Д Л  У К А 

утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект бр.1 на КП бр.2552/1-КО 

Ореовец на барање од  Виолета Ангелеска 

 

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 бр.1 на КП бр.2552/1-КО 

Ореовец. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

     
Број 07 – 2767/10           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.11.2013 година                  на Советот на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                    м-р Никола Димески 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА ОДЛУКА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ БР.2 НА КП 

БР.2552/1-КО ОРЕОВЕЦ  НА БАРАЊЕ ОД  

ЖАРКО ТЕМЕЛКОСКИ 

 

 

     1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект бр.2 на КП бр.2552/1-КО 

Ореовец  на барање од  Жарко Темелкоски, се 

објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 

 
Број  08 - 2769/10                            ГРАДОНАЧАЛНИК 

18.11.2013 година                            на Општина Прилеп 
П р и л е п                                           Марјан Ристески 

 
 

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 

од Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
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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 

15.11.2013 година, донесе:  

 

О Д Л  У К А 
утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект бр.2 на КП бр.2552/1-КО 

Ореовец  на барање од  Жарко Темелкоски 

 

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 бр.2 на КП бр.2552/1-КО 

Ореовец.  

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

     
Број 07 – 2767/11           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

15.11.2013 година                  на Советот на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                    м-р Никола Димески 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА ОДЛУКА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА  

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 

БР.3223/5-КО ПРИЛЕП,  НА БАРАЊЕ ОД  

СОЊА НАСЕВСКА 

 

1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.3223/5-КО 

Прилеп,  на барање од  Соња Насевска, се 

објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
Број  08 - 2769/11                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.11.2013 година                           на Општина Прилеп 

П р и л е п                                          Марјан Ристески 

 
Врз основа на член 2, став 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 

15.11.2013 година, донесе:  
 

О Д Л  У К А 
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.3223/5-КО 

Прилеп,  на барање од  Соња Насевска 

 

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.3223/5-КО 

Прилеп. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

    

  
Број 07 – 2767/12           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

15.11.2013 година                  на Советот на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                    м-р Никола Димески 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА ОДЛУКА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА  

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 

БР.2848/1-КО ПРИЛЕП НА БАРАЊЕ ОД  

ГОЦЕ ТРАЈКОСКИ 

 

1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 
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на бесправниот објект на КП бр.2848/1-КО 

Прилеп на барање од  Гоце Трајкоски, се 

објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
Број  08 - 2769/12                           ГРАДОНАЧАЛНИК 

18.11.2013 година                           на Општина Прилеп 
П р и л е п                                          Марјан Ристески 

 
 

Врз основа на член 2, став 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 

15.11.2013 година, донесе:  
 

О Д Л  У К А 
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.2848/1-КО Прилеп на барање од  Гоце 

Трајкоски 

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.2848/1-КО 

Прилеп. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

    

    
Број 07 – 2767/13           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

15.11.2013 година                  на Советот на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                    м-р Никола Димески 
 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА ОДЛУКА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА 

 ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.930 

И 931-КО ПЛЕТВАР НА БАРАЊЕ ОД  

МИМОЗА ДЕСОСКА 

 

1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.930 и 931-КО 

Плетвар на барање од  Мимоза Десоска, се 

објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
Број  08 - 2769/13                          ГРАДОНАЧАЛНИК 

18.11.2013 година                          на Општина Прилеп 
П р и л е п                                            Марјан Ристески 

 
Врз основа на член 2, став 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 

15.11.2013 година, донесе:  
 

О Д Л  У К А 
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.930 и 931-КО Плетвар на барање од  Мимоза 

Десоска 

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.930 и 931-КО 

Плетвар. 

 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

    

    

 
Број 07 – 2767/14           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

15.11.2013 година                  на Советот на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                    м-р Никола Димески 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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



Службен гласник на Општина Прилеп  број  15   од  18.11.2013  година 2013 

 

37 |  

 

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА  ОДЛУКА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА  

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ КП БР.578-КО 

ЛЕНИШТЕ НА БАРАЊЕ ОД  ПЕТАР 

ДИМЕСКИ 

 

1.  Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект КП бр.578-КО Лениште 

на барање од  Петар Димески, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 

 
Број  08 - 2769/14                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.11.2013 година                           на Општина Прилеп 

П р и л е п                                        Марјан Ристески 

 
Врз основа на член 2, став 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 

15.11.2013 година, донесе:  
 

О Д Л  У К А 
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.578-КО 

Лениште на барање од  Петар Димески 

 

 

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.578-КО 

Лениште. 

 

 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

     

 
Број 07 – 2767/15           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.11.2013 година                  на Советот на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                    м-р Никола Димески 

 
 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ   НА  ОДЛУКА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА  

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ КП БР.285-КО 

ПРИЛЕП НА БАРАЊЕ ОД  ГОЦЕ 

ТРЕНКОСКИ 

 

1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект КП бр.285-КО Прилеп на 

барање од  Гоце Тренкоски , се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 

 
Број  08 - 2769/15                          ГРАДОНАЧАЛНИК 

18.11.2013 година                         на Општина Прилеп 
П р и л е п                                        Марјан Ристески 

 
Врз основа на член 2, став 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 

15.11.2013 година, донесе:  

 
О Д Л  У К А 

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.285-КО Прилеп 

на барање од  Гоце Тренкоски 

 

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 
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на бесправниот објект на КП бр.285-КО 

Прилеп. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

     

 
Број 07 – 2767/16           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

15.11.2013 година                  на Советот на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                    м-р Никола Димески 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ   НА  ОДЛУКА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА 

 ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ КП БР.4165-

КО ВАРОШ НА БАРАЊЕ ОД  ВЕЦКО 

НИКОЛОСКИ 

 

1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект КП бр.4165-КО Варош на 

барање од  Вецко Николоски , се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 

 
Број  08 - 2769/16                        ГРАДОНАЧАЛНИК 

18.11.2013 година                        на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                       Марјан Ристески 

 
 

Врз основа на член 2, став 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 

15.11.2013 година, донесе:  

 
 

О Д Л  У К А 
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.4165-КО Варош 

на барање од  Вецко Николоски 

 

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.4165-КО 

Варош. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

     
Број 07 – 2767/17           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

15.11.2013 година                  на Советот на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                    м-р Никола Димески 

 

 

              Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА ОДЛУКА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ КП БР.2903/5-

КО ОРЕОВЕЦ.НА БАРАЊЕ ОД  ЦАНЕ 

БОЖИНОСКИ 

 

 

1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект КП бр.2903/5-КО 

Ореовец.на барање од  Цане Божиноски , се 

објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 

 
Број  08 - 2769/17                          ГРАДОНАЧАЛНИК 

18.11.2013 година                         на Општина Прилеп 

П р и л е п                                           Марјан Ристески 
 

 
Врз основа на член 2, став 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 
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на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 

Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на 

општина Прилеп на седницата одржана на 

15.11.2013 година, донесе:  

 
О Д Л  У К А 

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.2903/5-КО 

Ореовец на барање од  Цане Божиноски 

 

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.2903/5-КО 

Ореовец. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

     
Број 07 – 2767/18           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

15.11.2013 година                  на Советот на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                    м-р Никола Димески 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ   НА ОДЛУКА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ КП БР.399-КО 

ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД  СЛАВЕ 

ТОДОРОСКИ 

 

1.  Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект КП бр.399-КО Прилеп, 

на барање од  Славе Тодороски, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 

 
Број  08 - 2769/18                        ГРАДОНАЧАЛНИК 

18.11.2013 година                        на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                      Марјан Ристески 

 
Врз основа на член 2, став 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 

15.11.2013 година, донесе:  

 
О Д Л  У К А 

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.399-КО 

Прилеп, на барање од  Славе Тодороски 

 

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.399-КО 

Прилеп. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 

     
Број 07 – 2767/19           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

15.11.2013 година                  на Советот на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                    м-р Никола Димески 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ   НА ОДЛУКА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ КП БР.3099/2-

КО ОРЕОВЕЦ НА БАРАЊЕ ОД  ПЕЦО 

МАРТИНОСКИ 

1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект КП бр.3099/2-КО 

Ореовец на барање од  Пецо Мартиноски , се 
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објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
Број  08 - 2769/19                           ГРАДОНАЧАЛНИК 

18.11.2013 година                           на Општина Прилеп 

П р и л е п                                       Марјан Ристески 

 
Врз основа на член 2, став 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 

15.11.2013 година, донесе:  

О Д Л  У К А 
утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.3099/2-КО 

Ореовец, на барање од  Пецо Мартиноски 

 

Член 1 
Се утврдува дека се исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.3099/2-КО 

Ореовец. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

    
Број 07 – 2767/20           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

15.11.2013 година                  на Советот на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                    м-р Никола Димески 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

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

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ   НА ОДЛУКА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ 

КП БР.2941-КО ВАРОШ НА БАРАЊЕ ОД  

ЃОРЃИ ПЕТРЕСКИ 

1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект КП бр.2941-КО Варош на 

барање од  Ѓорѓи Петрески , се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 2769/20                          ГРАДОНАЧАЛНИК 

18.11.2013 година                         на Општина Прилеп 

П р и л е п                                     Марјан Ристески 

 
Врз основа на член 2, став 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 

15.11.2013 година, донесе:  

О Д Л  У К А 
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.2941-КО 

Варош, на барање од  Ѓорѓи Петрески 

 

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.2941-КО 

Варош. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

     
Број 07 – 2767/21           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

15.11.2013 година                  на Советот на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                    м-р Никола Димески 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ   НА ОДЛУКА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ 

КП БР.2879/1-КО ПРИЛЕП НА БАРАЊЕ ОД  

ЈАСМИНА И АНДРИАНА МИНОСКИ 

1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект КП бр.2879/1-КО Прилеп 



Службен гласник на Општина Прилеп  број  15   од  18.11.2013  година 2013 

 

41 |  

 

на барање од  Јасмина и Андриана Миноски  , 

се објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
Број  08 - 2769/21                           ГРАДОНАЧАЛНИК 

18.11.2013 година                          на Општина Прилеп 
П р и л е п                                          Марјан Ристески 

 

Врз основа на член 2, став 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 

15.11.2013 година, донесе:  

О Д Л  У К А 
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.2879/1-КО 

Прилеп, на барање од  Јасмина и Андриана 

Миноски  

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.2879/1-КО 

Прилеп. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

     
Број 07 – 2767/22           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.11.2013 година                  на Советот на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                    м-р Никола Димески 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

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

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ   НА ОДЛУКА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ 

КП БР.287/2-КО ПРИЛЕП НА БАРАЊЕ ОД  

МИЦО МИЦОВСКИ 

1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект КП бр.287/2-КО Прилеп 

на барање од  Мицо Мицовски , се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 2769/22                           ГРАДОНАЧАЛНИК 

18.11.2013 година                         на Општина Прилеп 

П р и л е п                                      Марјан Ристески 

 

Врз основа на член 2, став 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 

15.11.2013 година, донесе:  

 
О Д Л  У К А 

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.287/2-КО 

Прилеп, на барање од  Мицо Мицовски 

 

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.287/2-КО 

Прилеп. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

     
Број 07 – 2767/23           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.11.2013 година                  на Советот на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                    м-р Никола Димески 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

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

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ   НА ОДЛУКА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ  

ОБЈЕКТ НА КП БР.3648-КО ВАРОШ НА 

БАРАЊЕ ОД  МИЛАН ЃОРЃИЈЕСКИ 

1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.3648-КО Варош 
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на барање од  Милан Ѓорѓијески, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 2769/23                            ГРАДОНАЧАЛНИК 

18.11.2013 година                           на Општина Прилеп 

П р и л е п                                          Марјан Ристески 

 

Врз основа на член 2, став 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 

15.11.2013 година, донесе:  

 
О Д Л  У К А 

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.3648-КО 

Варош, на барање од  Милан Ѓорѓијески 

 

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.3648-КО 

Варош. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

    
Број 07 – 2767/24           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.11.2013 година                  на Советот на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                    м-р Никола Димески 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

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

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ   НА ОДЛУКА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ 

НА КП БР.1613-КО ВАРОШ. НА БАРАЊЕ ОД  

СУЗАНА ТАЛЕСКА 

 

1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.1613-КО 

Варош. на барање од  Сузана Талеска, се 

објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
Број  08 - 2769/24                             ГРАДОНАЧАЛНИК 

18.11.2013 година                           на Општина Прилеп 
П р и л е п                                           Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член 2, став 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 

15.11.2013 година, донесе:  

 

 
О Д Л  У К А 

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.1613-КО 

Варош, на барање од  Сузана Талеска 

 

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.1613-КО 

Варош. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

     
Број 07 – 2767/25           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.11.2013 година                  на Советот на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                    м-р Никола Димески 

 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ   НА ОДЛУКА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 
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ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ 

НА КП БР.2947-КО ОРЕОВЕЦ НА БАРАЊЕ ОД  

МЕТОДИЈА ЃЕОРЃИОСКИ 

 

 

1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.2947-КО 

Ореовец на барање од  Методија Ѓеорѓиоски, се 

објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
Број  08 - 2769/25                            ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.11.2013 година                          на Општина Прилеп 

П р и л е п                                      Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член 2, став 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 

15.11.2013 година, донесе:  

 
О Д Л  У К А 

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.2947-КО 

Ореовец, на барање од  Методија Ѓеорѓиоски

  

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.2947-КО 

Ореовец. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

    

     

   
Број 07 – 2767/26           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.11.2013 година                  на Советот на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                    м-р Никола Димески 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ   НА ОДЛУКА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 

БР.701-КО ПЛЕТВАР НА БАРАЊЕ ОД  

ПЕТАР ТОДОРОСКИ 
 

1. Одлуката за утврдување услови 

за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.701-КО 

Плетвар на барање од  Петар Тодороски, се 

објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
Број  08 - 2769/26                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.11.2013 година                         на Општина Прилеп 

П р и л е п                                     Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член 2, став 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 

15.11.2013 година, донесе:  
 

О Д Л  У К А 
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.701-КО 

Плетвар, на барање од  Петар Тодороски 

 

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.701-КО 

Плетвар. 

 

 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 
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Број 07 – 2767/27           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.11.2013 година                  на Советот на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                    м-р Никола Димески 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ   НА ОДЛУКА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 

БР.2098-КО ПРИЛЕП НА БАРАЊЕ ОД  

МИЈО ШАМОВСКИ 

 

1.Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.2098-КО 

Прилеп на барање од  Мијо Шамовски., се 

објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
Број  08 - 2769/27                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.11.2013 година                          на Општина Прилеп 

П р и л е п                                        Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член 2, став 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 

15.11.2013 година, донесе:  

 
О Д Л  У К А 

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.2098-КО 

Прилеп, на барање од  Мијо Шамовски 

 

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.2098-КО 

Прилеп. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

    

      
Број 07 – 2767/28           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

15.11.2013 година                  на Советот на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                    м-р Никола Димески 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ   НА ОДЛУКА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ  ОБЈЕКТ НА КП 

БР.3206-КО ОРЕОВЕЦ НА БАРАЊЕ ОД  

СЛАВЧО ГЛИГОРОСКИ 
 

1, Одлуката за утврдување услови 

за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.3206-КО 

Ореовец на барање од  Славчо Глигороски се 

објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
Број  08 - 2769/28                          ГРАДОНАЧАЛНИК 

18.11.2013 година                         на Општина Прилеп 
    П р и л е п                                        Марјан Ристески 

 

 

 

Врз основа на член 2, став 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 

15.11.2013 година, донесе:  

О Д Л  У К А 
утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 
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на бесправниот објект на КП бр.3206-КО 

Ореовец, на барање од  Славчо Глигороски 

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.3206-КО 

Ореовец. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

     
Број 07 – 2767/29           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

15.11.2013 година                  на Советот на Општина Прилеп 

     П р и л е п                                    м-р Никола Димески 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

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

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ   НА ОДЛУКА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ 

НА КП БР.1055-КО ПРИЛЕП НА БАРАЊЕ ОД  

ЈОРДАН СТАНОЈЕСКИ 

 

1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.1055-КО 

Прилеп на барање од  Јордан Станојескисе 

објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
Број  08 - 2769/29                           ГРАДОНАЧАЛНИК 

18.11.2013 година                          на Општина Прилеп 

П р и л е п                                         Марјан Ристески 

 

Врз основа на член 2, став 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 

15.11.2013 година, донесе:  

О Д Л  У К А 
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.1055-КО 

Прилеп на барање од  Јордан Станојески 

 

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.1055-КО 

Прилеп. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

     
Број 07 – 2767/30           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

15.11.2013 година                  на Советот на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                    м-р Никола Димески 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

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

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ   НА ОДЛУКА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 

БР.1092/3-КО ПРИЛЕП НА БАРАЊЕ ОД  

БОРИС ДАМКОСКИ 

 

 

1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.1092/3-КО 

Прилеп на барање од  Борис Дамкоски, се 

објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 

 
Број  08 - 2769/30                            ГРАДОНАЧАЛНИК 

18.11.2013 година                            на Општина Прилеп 

П р и л е п                                          Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член 2, став 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 
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општина Прилеп на седницата одржана на 

15.11.2013 година, донесе:  

 
О Д Л  У К А 

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.1092/3-КО 

Прилеп, на барање од  Борис Дамкоски 

 

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.1092/3-КО 

Прилеп. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

    

     
 Број 07 – 2767/31           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

15.11.2013 година                  на Советот на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                    м-р Никола Димески 
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