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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 ОПЕРАТИВНАТА ПОГРАМА ЗА
ОРГАНИЗИРАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ЗИМСКАТА
СЛУЖБА НА ПОДРАЧЈЕТО ОД ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Оперативната Пограма за организирање
и функционирање на зимската служба на
подрачјето од Општина Прилеп, за сезоната
2014/2015, се објавува во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 2814/1
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од
Законот за локалната самоуправа (’’Службен
весник на Република Македонија’’ бр.5/2002) и
член 26 став 1 точка 1 од Статутот на Општина
Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина
Прилеп на седницата, одржана на 11.12.2014
година, донесе:
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
за организирање и функционирање на зимската
служба на подрачјето од Општина Прилеп, за
сезоната 2014/2015

1.Цел на Програмата;
2.Обем, динамика и ниво на одржувањето;
3.Организациска поставеност на зимската служба и
обврски на учесниците:
3.1.Претпријатие на кое ќе му биде
доверена работата;
3.2.Советот на општината Прилеп;
3.3.Надзорен орган;
3.4.Општински центар за справување со
кризи;
3.5.Други учесници;
3.6.Организации,заедници и граѓани;
4.Прилози:
4.1.Преглед на приоритетното чистење и
посипување на сообраќајниците во градот;
4.2.Список на одговорните лица од
претпријатието на кои ќе му биде отстапена
работата, со Одлука на Управниот Одбор;
4.3.Карта-ситуација за приоритетот на
расчистувањето на сообраќајниците:
-сообраќајници од прв и втор приоритет;
-критични(црни) точки;
-должините на коловозните површини за
ослобување се дадени во прегледот за
приоритетно чистење и расчистување на
сообраќајниците (дел 4.1.1 и 4.1.2.) и изнесуваат
42.000,00м.од И приоритет и 17.100 м. од ИИ
приоритет.
ВОВЕД
Одржувањето на коловозните површини и
нивното оспособување за прием на сообраќајот во
зимските услови претставува значајна потреба на
граѓаните и стопанството,бидејќи се можни
нарушувања и прекини на нормално одвивање на
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сообраќајот во градот.Особено се неповолни
изненадувањата од временските непогоди
посебно при несоодветно извршена подготовка на
надлежните органи.
Оваа Програма тргнува,пред се,од
претпоставката за обезбедување на одговорен
однос на сите во Општината,особено на тој начин
би имале поприфатливи услови за сообраќајот и
би овозможиле рационално и економично
извршување на Програмата. Уште позначајно е
што ќе се создадат потребните услови за нормално
одвивање на стопанските и други дејности.

Расчистувањето на коловозните површини
се врши по следниот приоритет:
-сообраќајници од 1 приоритет по кој се
одвива сообраќајот со критични точки и пристап
кон објекти кои се од витално значење за градот и
други сообраќајници означени во прегледот.
-сообраќајници од 2 приоритет.
Отстранувањето на подмразнатиците во
услови кога нема врнежи(падавини) се врши по
приоритетот
на
критичните
точки
и
сообраќајниците по кои се одвива сообраќајот.
Дежурството се обезбедува континуирано
за зимскиот период.
Одговорните работници на дежурство
вршат потребни контакти со сите субјекти, ја
спроведуваат Програмата и даваат потребни
информации на надлежните субјекти и граѓани.
Дежурството го изведуваат работниците
на претпријатието на кое ќе му бидат доверени
работите, со својата ангажирана маханизација,
работната сила и тоа според приоритетноста
одредена со оваа Програма.
Сообраќајниците од прв приоритет ќе
бидат оспособени за функционирање на
сообраќајот во зимски услови најдоцна до 06,30
часот поради доаѓањето на работните места на
луѓето и учениците или за најмногу од 5(пет) часа
по престанокот на врнежите од снег.
Останатите сообраќајници од 2 приоритет
ќе се оспособуваат за 12-24 часа по
оспособувањето на сообраќајниците од 1
приоритет.
Доколку е потребно да се вклучи и друга
механизација, тоа го врши претпријатието на кое
му е доверена работата, по претходна согласност
од надзорниот орган, а по налог на нарачателот.
Претпријатието на кое му е доверена
работата треба да располага минимум со следната
механизацијата, опрема, материјали и работна
сила.

1.Цел на Програмата
Програмата има цел да предвиди услови
за ефикасно организирање и функционирање на
зимската служба на подрачјето на општината
Прилеп преку:
-одредување обемот на работата и нивото
на чистењето на снегот и голомразиците од
коловозните површини;
-дефинирање
на
работите
и
задолженијата на учесниците во реализацијата на
оваа Програма;
-дефинирање на обврските на сите
учесници во реализација на Програмата.
2.Обем, динамика и ниво на одржување
2.1.Обем на одржување
Тргнувајќи од основната цел на
Програмата, физичкиот обем на работите е
утврден согласно приоритетот за оспособување на
коловозите за функционирање на сообраќајот и
тоа:
-сообраќајниците по соодветен приоритет,
по кој се одвива сообраќајот, виталните
сообраќајници и пристапи(од сообраќајниците до
објектот) до објектите чие фуникционирање е од
витално значење за градот.
2.2.Ниво и динамика на одржувањето

Камион со нож за чистење на снегот и посипувач
Камион со посипувач
Грејдер
Утоварувач со предна корпа
Утоварувач со предна корпа и нож за чистење на снег
Булдожер-гасеничар со нож

2
1
1
1
1
1

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

1
1

2
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3.Организациска поставеност на зимската служба
и обврска на учесниците

-ги прима и секојдневно ги доставува до
ЦИТ извештаите и прогнозите за временските
услови, нарачателот и
Министерството за
внатрешни работи;
-секојдневно изготвува извештај за
извршените работи од смената во Зимската
служба, во соработка со раководителот на
смената;
-врши редовно и тековно одржување на
возилата и специјалните машини како и на другата
механизација;
-организира редовно дежурство со
потребна опрема и алат, резерви делови и стручен
кадар
за
обезбедување
исправноста
на
механизацијата и дејствување на Зимската служба;
-За сезоната 2014/2015 година се
обезбедуваат следните материјали:
-набавка на песок (ризла-2 )-------------------1000 м3
-набавка на индустриска сол------------ 300 Т

На подрачјето на општина Прилеп,
зимската служба ја организира Единицата на
локална самоуправа-Прилеп, како носител на сите
работи и активности кои се однесуваат на
целокупното функционирање на зимската служба.
Преку својот надзорен орган ја следи
реализацијата на Програмата и издава налози за
работата.
Согласно Законот за јавни набавки се
одредува претпријатие кое ќе ја спроведува
Оперативната Програма и остварува соработка со
сите други субјекти во Општината задолжени за
спроведување на Програмата за зимска служба.
Функционирањето на зимската служба се
остварува со следната организациска поставеност:
3.1.Претпријатие на кое ќе му бидат
отстапени работите

Наведените материјали ги набавува и се
складираат во плацот на претпријатието на кое му
е отстапена работата. Нивната употреба во
зимските услови при температури на мрзнење,ќе
биде како мешавина 3:1(гранулиран песок и сол),
заради посипување на нагорни и критични места.
3.2.Советот на општина Прилеп, со
стручните служби
-ја усвојува оваа оперативна Програма;
-го контролира извршувањето на оваа
Програма;
3.3.Единица на Локална самоуправа
-ја координира активноста на сите
задолжени субјекти во извршувањето на задачите
од Програмата;
-преку средствата за јавно информирање,
информира за работата на Зимската служба и
обврските на учесниците.
3.4.Надзорен орган
Надзорниот
орган
го
определува
носителот на работите со решение со кое ги
определува работните задачи при реализацијата
на Програмата за организирање и функционирање
на Зимската служба на подрачјето на општина
Прилеп за сезоната 2014/2015 година.
Надзорниот орган ги врши следните
работи:
1.Ја следи работата на извршителот на
работите и за тоа изготвува комплетна техничка
документација;
2.Координира со органите и телата на
Советот на општина Прилеп, со Центарот за
справување со кризи, Министерството за
внатрешни
работи
и
други
учесници,
претпријатија, заедници и граѓани ;

Претпријатието на кое ќе му бидат
отстапени
работите,
формира
тело
за
организирање и раководење на Зимската
служба.Телото ја следи реализацијата на оваа
Програма, работата на пунктот и заедно со
Стручната служба одлучува за преземање
потребни активности предизвикани од времените
неприлики.
Претпријатието
ги
има
следните
задолженија:
-организира непрекинато дежурство преку
целиот зимски период, во текот на сите 24 часа (
освен во случаи кога надзорниот орган наложи
редуцирање или престанување на дежурствата ) .
-со специјални машини,опрема и работна
рака врши посипување на индустриска сол за
отстранување на подмрзнатица од коловозните
површини;
-возилата, машините и другата потребна
механизација ја доведуваат во исправна состојба
за дејствување во зимски услови и истата во текот
на траењето на зимската сезона ја чува на плацот
на претпријатието или определените пунктови
како би можела при укажана потреба навремено
да биди ставена во функција.
-води целосна документација за работата
на Зимската служба;
-доставува до нарачателот распоред на
лица за дежурство, со податоци за работната рака
и механизација;
-секојдневно и редовно го информира
нарачателот за работата на Зимската служба, како
и надзорниот орган;
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3.Дава налог за работа на претпријатието
на кое му се отстапени работите.
4.Ја следи временската ситуација и
одлучува за отпочнување ; редуцирање или
укинување на дежурствата на механизацијата и
работниците, за што благовремено ( најкасно во
рок од 12 часа) го известува претпријатието на кое
му е отстапена работата.
5. Врши и други работи и работни задачи во
врска со реализацијата на Програмата.
3.5.Општинскиот Центар за справување со
кризи
Општинскиот Центар за справување со
кризи не е непосредно вклучен во работата на
Зимската служба, меѓутоа Центарот посредно ќе ја
следи работата на Службата преку благовремено
информирање.
Во случај на појава на елементарни
непогоди од поголеми размери на подрачјето на
општина Прилеп во зимскиот период, кои не ќе
можат да се разрешуваат со организациска
поставеност на Зимската служба, Општинскиот
Центар
прогласува
вонредна
состојба
и
непосредно раководи со акциите за отстранување
на последиците. Во вакви случаеви, товарот е на
буџетот на Општината или од други извори што ќе
ги утврдат надлежните органи.
3.6.Други учесници
3.6.1.Министерството
за
внатрешни
работи-сообраќајната полиција го контролира и
регулираа сообраќајот во новонастанатите
состојби на сообраќајниците и патиштата и
секогаш ќе биде непосредна врска со сите
задолжени субјекти, ги отстранува паркираните
возила како би се овозможило чистење на
сообраќајнците.
3.6.2.Надлежниот општински орган за
комунални работи се грижи за спроведување на
Одлуката за одржување за комунален ред на
подрачјето на Општината Прилеп, во делот за
отстранување на снегот и мразот, преку
инспекциските служби.
3.6.3.Репбуличкиот хидрометеоролошки
завод доставува извештаи и прогнози ( дневни,
тродневни, неделни и месечни) , за временските
услови до: Општината Прилеп, Претпријатието на
кое му е доверена работата, ЦИТ на Прилеп,
Стручна служба и надзорот.
3.7.Претпријатија, заедници и граѓани
3.7.1.ЈКП
,,Комуналец,,ПрилепРЕ,,Комунална Хигиена,,-ги превзема потребните
мерки за отстранување на снегот и мразот:
-Отворање на пешачки премини;
-Отворање на пешачки патеки по
тротоарите и плочниците;

-Чистење на снегот од ивиците на
коловозите за нормално функционирање на
сливниците;
-Целосно чистење на мостовите;
-Чистење и празнење на уличните корпи;
3.7.2.Електродистрибуција-Прилеп
ги
презема потребните мерки за чистење на снегот
од надворешните електроинсталации.
3.7.3Автобуска
станица
Прилеп
,,Пелагонија Бус,, Скопје, презема мерки за
отстранување на снегот и мразот од автобуската
станица и незино оспособување за користење.
3.7.4.АД,,Македонски телекомуникации,,Скопје, ги презема потребните мерки за чистење
на снегот од надвозните ТТ уреди,инсталациите и
телефонските говорници.
3.7.5.Претпријатијата и заедниците чии
отворени објекти и простории се користат од страна
на граѓаните(пазаришта,гробишта,железнички
премини, ранжирани станици, бензиски пумпи и
слични објекти), преземаат брзи и ефикасни мерки
за отстранување на снегот и подмразнатиците од
овие објекти и простории.
3.7.6.Претпријатијата,
заедниците
и
граѓаните-сопственици, односно корисници на
деловни згради и деловни простории (стоковни
куќи, дуќани, продавници и сл.објекти), преземаат
мерки за чистење на снегот од подмразнатицата
пред овие објекти.
3.7.7.Граѓаните го чистат снегот и
подмразнатицата од тротоарите, патеките и
приодите пред своите станбени згради.
3.7.8.Исто така, граѓаните го чистат снегот
од крововите и терасите, при што водат сметка за
безбедноста на минувачите, надворешните
инсталации и сообраќајот. Исчистениот снег се
собира пред зградите и притоа се обезбедува
непречен сообраќај.
3.7.9.Сечењето, отстранувањето на гранки
и дрва го врши ЈП ,,Комуналец,, -Прилеп.
3.7.10.За сите оние кои нема да ги
извршуваат потребните работи ќе се постапува
според одлуката за комунален ред.
4.Преглед за приоритетно чистење и
посипување на сообраќајниците-улиците
4.1.Сообраќајниците по кои се одвива
сообраќајот, витални сообраќајници, критични
точки и пристапи (од сообраќајниците до објектот),
до објектите чие функционирање е од витално
значење за градот.
4.1.1.УЛИЦИ (1 приоритет) со вкупна
должина од 42.000 м.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

,,Александар Македонски,,-од таблата на влезот од Плетвар, до таблата на излезот
од градот кај ,,Црн Бор,,
,,11-ти Октомври,,-од ОУ,,Г.Делчев,,(кружен тек)по ,,Јоска Јорданоски,,
до Бул.,,Гоце Делчев,,.
,,Ген.Васко Карангелески,, од Бул.,,Г.Делчев,, до влез во бензиска Касарни

4.500 м.

Бул.,,Г.Делчев,, од СО Прилеп до Железничка станица
,,Л.Котески,, од рампата на железничи премин до таблата на излез од градот
кај Мермерен Комбинат
,,Прилепски Бранители,, (стара ,,Ѓ.Петров,,) од Бул.,,Г.Делчев,, до ,,О.Чопела,, во Варош.
,,О.Чопела,,низ Варош до таблата на излезот од градот
,,Сотка Ѓорѓиоски,, од Бул.,,Г.Делчев,, по ,,К.Јосифоски,, до ,,А.Македонски,,

1700 м.
1750 м.

,,Цар Самоил,, од ,,А.Македонски,, до пресекот со М- 5
,,М.Ацев,, од ,,А.Македонски,, до ,,Ѓ.Димитров,,
,,Т.Тарцан,, од ,,М.Ацев,, до ,,11-ти Октомври,,
,,Д.Нареднико,, од Бул.,,Г.Делчев,, до ,,А.Македонски,,
,,Кеј 9-ти Септември,, од нас.,,Ѓогдере,, (тесниот мост) до ул.,,Д.Нареднико,,
,,Кеј 1-ви Мај,, од ,,Ј.Јорданоски,, до ,,С.Ѓорѓиоски,,
,,Ј.Јорданоски,, од ,,11-ти Октомври,, до ,,С.Китаноски,,
,,Борка Талески,, од ,,Методија Патчев,, до ,,В.Циривири,,
,,М.Шаторов Шарло,, од ул.,,Битолска,, до ,,Кеј 1-ви Мај,,
,,Браќа Миладиновци,, од Бул.,,Г.Делчев,, околу нас. ,,Точила,, до нас.,,Точила-2,,
,,Архиепископ Доситеј,, од ,,М.Козар,, до Бензиска пумпа кај железничка станица
,,Егејска,, од ,,Прилепски Бранители,, до Бул.,,Г.Делчев,,
,,Кузман Јосифоски,, од ,,Егејска,, до Бул.,,Г.Делчев,,
,,Самоилова,, од ,,Браќа Миладиновци,, до ,,Прилепски Бранители,,
,,М.Козар,, од ,,Прилепски Бранители,, по,,К.Мисирков,, до ,,Ген.В.Карангелески,,
,,Трајко Николоски,, од ,,А.Македонски,, до Бул.,,Г. Делчев,,
Обиколен пат од Бул.,,Г.Делчев,, према Млекара до ул.,,Орде Чопела,,
,,Ѓ.Петров,, од ,,Октомвриска,, до ,, А.Македонски,,
,,Борка Утот,, од ,,К.Јосифоски,, до ,,Д.Нареднико,,
,,Октомвриска,, од Кружен тек до ,,5-та Прилепска Бригада,,
,,Партизанска,, од ,,Прилепски Бранители,, до ,,Петар Ацев,,
,,Петар Ацев,, (стара ,,Београдска,,) од ,,Партизанска,, до ,, Тризла,,
,,Тризла,, од ,, Прилепски Бранители,, до Дабничка Река
,,5-та Прилепска Бригада,, од ,,Октомвриска,, до ,,А.Македонски,,
,,11-ти Октомври,, од ,,Тризла,, до ,,М.Козар,,
,,Бидимаш,, од ,,Д.Нареднико,, до рампата на железничка линија
,,Х.Ккарпош,,од спој со ,,Б.Ламески,,по,,Републиканска,, до ,,Кеј 1-ви Мај,,
,,Браќа Ламески,, од Бул.,,Г.Делчев,, до ,,Кеј 1-ви Мај,,
,,Бранко Секулоски-Бељата,,(стара,, Кеј 4-ти Јули,,) од ,,Генерал Васко Карангелески,,
до ,,Ј.Јорданоски,,
,,Вера Циривири,, од ,,Б.Талески,, до ,,Методија Патчев,,
,,Февруарски поход,, со ,,Борка Спиркоски,, по ,,Кеј 19-ти Септември,, до ,,Ј.Јорданоски,,
,,М.Камен,, од ,,Ѓ.Димитров,,(кружен тек) по ,,3-ти Ноември,, до ,,М.Патчев,,
,,М.Патчев,, од ,,3-ти Ноември,, по ,,Истарска,, до ,,3-ти Ноември,,
,,Ѓ.Димитров,, од кружен тек до ,,Б.Талески,,
В К У П Н О:

1100 м.
600 м.
450 м.
500 м.
1550 м.
1100 м.
950 м.
1300 м.
250 м.
1350 м.
1100 м.
1100 м.
500 м.
700м.
900 м.
1200м.
2300 м.
250 м.
250 м.
700 м.
450 м.
200 м.
1350 м.
750 м.
450 м.
700 м.
300 м.
350 м.
850 м.
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950 м.
1800 м.

1500 м.
1500 м.
550 м.

1050 м.
1100 м.
650м.
350 м.
1000 м.
42000 м.
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4.1.2.УЛИЦИ (2 приоритет) сообраќајници од поголемо значење за населението со вкупна должина 17100
м.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

,,Мирче Ацев,, од ,,Александар Македонски,, до ,,Кеј 9-ти Септември,,
,,Трајко Тарцан,, од ,,М.Ацев,, кај ОУ,,Кочо Рацин,, по ,,Блаже Николоски,,
до ,,Борка Талески,,
,,Мариовска,, од ,,В.Циривири,, до ,,М.Ацев,,
,,Пенка Котеска,, од ,,Борка Талески,, до ,,3-ти Ноември,,
,,3-ти Ноември,, од ,,Пенка Котеска,, до ,,Круме Беќар,, по ,,Круме Беќар,, до ,,Ѓ.Димитров,,
,,Бистра,, и ,,Осоговска,, -Сточно Пазариште
,,Битолска,, од ,,Цар Самоил,, до ,,Б.Талески,,
,,Ц.Коњарец,, од ,,Битолска,, до ,,Македонска,,
,,Македонска, од ,,Ц.Коњарец,, до ,,Јордан Грабулоски,,(стара ,,Динара,,)
,,Блаже Иваноски,, од ,,Цар Самоил,, по ,,Јордан Грабулоски,, до ,,Македонска,,
,,Цане Кузманоски,, од Сала ,,Македонија,, до Пивара
,,Андон Слабејко,, од ,,Д.Нареднико,, до Железничкиот мост
,,Борка Стеваноски,, од ,,А.Слабејко,, до ,,Бидимаш,,
,,Р.Секирчанец,, од Бул.,,Г.Делчев,, до ,,Егејска,,
,,Ладо Лапецот,, од ,,Егејска,, до ,,Браќа Миладиновци,,
,,К.Јосифоски,, од ,,Егејска,, до Интернат
,,К.Волнароски,, од ,,Партизанска,, до ,,Ц.Мавровски,,под Кули
,,Козјак,, од ,,Прилепски Бранители,, до ,,Мукос,,
,,11-ти Октомври,, од ,,Ј.Јорданоски,, до ,,Ген.В Карангелески,,
,,Крушевска,, од ,, Ген.Васко Карангелески,, до ,,Бранко Секулоски-Бељата,,
,,Киро К.-Платник,, од ,,Крушевска,, до ,,Наум Н.Борче,,
,,Наум.Н.Борче,, од ,,Киро К.Платник,, до ,,Бранко Секулоски Бељата,,
,,Гемиџиска,, од ,,Јоска Јорданоски,, до ,,Февруарски Поход,,
,,Петар Поп Арсов, од ,,ѓ.Димитров,,по ,,К.Пејчиновиќ,, и,,Нада Циривири,, до ,,Т.Тарцан,,
,,Радовишка,, од ,,Октомвриска,, до ,,3-ти Ноември,,
,,Пчиња,, од ,,Радовишка,, до ,,Ј.Х.Џинот,,
,,С.Китаноски,, од ,,Ј.Јорданоски,, до ,,Бл.Спиркоски,,
,,Бл.Спиркоски,, од ,,С.Китаноски,, до ,,Фебр.Поход,,
,,Кеј 19-ти Септември,, од ,,Б.Спиркоски,,до ,,Ген.Васко Карангелески,,
,,Д.Антулески,, од,,О.Чопела,, до ,,П.Тошев,,
,,Б.Лопач,, од ,,О.Чопела,, до Ман.,,Св.А.Михаил,,
,,Г.Димитриоски,, по ,,Г.Јанкулоски,,до Бугарски бараки
,,Љубе Грујоски,, од,,Л.Котески,, до пат за затворот
,,2-ри Август,, од ,,Ѓ.Димитров,, до крај на асфалт
,,П.Брашнаров,, од ,,С.Китаноски,, до ,,Кеј 19-ти Септември,,
,,Д.Груев,, од ,,Мукос,, до ,,Прилепски Бранители,,
В К У П Н О

300 м.
400 м.
250 м.
550 м.
650 м.
1000 м.
400 м.
950 м.
300 м.
650 м.
700 м.
650 м.
450 м.
350 м.
500 м.
500 м.
500 м.
250 м.
400 м.
350 м.
300 м.
150 м.
250 м.
550 м.
450 м.
300 м.
350 м.
200 м.
350 м.
600 м.
950 м.
350 м.
450 м.
350 м.
450 м.
150 м.
17100м

5.ПРЕГЛЕД НА ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШТА КОИ ЌЕ
СЕ ЧИСТАТ И ПОСИПУВААТ ПО УКАЖАНА ПОТРЕБА
И БАРАЊЕ НА НАРАЧАТЕЛОТ
1. Општински пат Л6001955 02 ( врска со А3 - нм. Лопатица )
2. Општински пат Л6001955 01 ( врска со А3 - нм.Чепигово )
3. Општински пат Л6001955 05 ( врска Р1101 - нм. Загорани )

15500м
5000м
4500м

4. Општински пат Л6001955 06 ( врска Л600195 05 - врска со Р2339 )
5. Општински пат Л6001955 07 (врска Р1101 - нм. Шелеверци )

1500м
3700м

6. Општински пат Л6001955 09 ( Кадино село врска а Р2339 -Мало Коњари врска со Р1306 )

4000м
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7. Општински пат Л6001955 10 ( врска Р1306 - нм. Големо Коњари )
8. Општински пат Л6001955 11 ( врска со Р1303 - нм. Мажучиште )
9. Општински пат Л6001955 15 ( врска со Р1107 - нм. Штавица )

500м
500м
1000м

10. Општински пат Л6001955 16 дел ( врска со Р1107 - нм. Бонче )
11. Општински пат Л6001955 17 ( врска со Р1107 – нм. Чаниште )
12
13.
14.
15.
16.
17.

3000м
12000м

Општински пат Л6001955 21 ( врска со П1107 – нм. Манастир )
Општински пат Л6001955 25 (Прилеп – нм. Селце )
Општински пат Л6001955 26 (врска со Л6001955 25–ма.Св.Димитрија )
Општински пат Л6001955 28 дел ( врска со А1 - нм. Лениште )
Општински пат Л6001955 29 дел ( врска А1 – нм. Оревоец )
Општински пат Л6001955 36 ( врска П1303 – ман.Св.Богородица – Трескавец)

3000м
1500м
2500м
1500м
3000м
8000м

18. Пат за КПУ Затвор Прилеп (врска ул.Леце Котески – КПУ Затвор Прилеп)
19 Л600195504 (врска П2340-Клепач-Ерековци)

1000м
3,5км

20
21

2,4 км
4,5км
71700м

Л600195508 (врска П1101- Беровци-Галичани)
Л600195540 (врска со А1-Големо Радобил)
В К У П Н О
НАПОМЕНА: СЕ ЧИСТАТ СО ВОЗИЛО СО ПЛУГ
Со посебен налог од нарачателот преку
надзорниот орган, ќе се подигнува снегот и мразот
од Старата чаршија и Бул.,,Гоце Делчев,, во Прилеп.
Чистењето
на
сообраќајниците
и
општинските патишта кои не се предвидени со
Оперативната програма ќе се врши само во
исклучителни случаеви и со посебен налог од
нарачателот.
Оперативната програма влегува во сила,
осмиот ден од денот на објавувањето во ’’Службен
гласник на Општина Прилеп’’.
Број 07-2812/2
11.12.2014 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 УРЕДУВАЊЕ НА
СООБРАЌАЈОТ НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА НА
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Одлуката за уредување на сообраќајот на
локалните патишта на подрачјето на Општина
Прилеп, се објавува во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
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Број 08 - 2814/2
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник
на Република Македонија" бр. 5/2002), член 6 став 1
став 2 став 3 алинеа 3 од Законот за безбедност на
сообраќајот на патиштата ("Службен весник на
Република Македонија" бр.54/07, 86/08, 98/08,
64/09, 161/09, 36/11, 114/12, 27/14) и член 26 став 1
точка 10 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен
гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и
11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата,
одржана на 11.12.2014 година, донесе:

О Д Л У К А
за уредување на сообраќајот на локалните патишта
на подрачјето на Општина Прилеп
член 1
Со оваа одлука се уредува сообраќајот на
локалните патишта на подрачјето на Општина
Прилеп и тоа крстосницата помеѓу ул. ,,Александар
Македонски ’’ и ул.,,Ѓорче Петров’’.
Крстосницата помеќу ул. ,,Александар
Македонски’’ и ул.,,Ѓорче Петров’’ ќе се уреди со
поставување на семафорска сигнализација
член 2
Одлуката да се достави до Градоначалникот
и архивата на Општина Прилеп.
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член 3
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Број 07-2812/3
11.12.2014 година
Прилеп

ажурирање, како и определувањето на субјектите
во системот за управување со кризи на кои им се
доставува целосна или извод од Процената
(’’Службен весник на РМ’’ бр.13/2011).
член 3
Ажурирањето на Процената како процес се
врши редовно, а по укажана потреба и вонредно.
член 4
Составен дел на оваа Одлука е Процена на
загрозеноста на Општина Прилеп од сите ризици и
опасности.

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:

член 5
Одлуката да се достави до ЦУК Прилеп,
Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.
член 6
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ
НА ПРОЦЕНАТА НА ЗАГРОЗЕНОСТА НА ОПШТИНА
ПРИЛЕП ОД СИТЕ РИЗИЦИ И ОПАСНОСТИ

Број 07-2812/4
11.12.2014 година
Прилеп

1. Одлуката за донесување на Процената на
загрозеноста на Општина Прилеп од сите ризици и
опасности, за сезоната 2014/2015, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 2814/3
11.12.2014 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:

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локална самоуправа на РМ (’’Службен
весник на РМ’’ бр.5/2002), како и врз основа на
член 5 од Законот за управување со кризи
(’’Службен весник на РМ’’ бр.13/2011), како и врз
основа на член 26 став 1 точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп ( "Службен гласник на Општина
Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на
Општина Прилеп на седницата, одржана на
11.12.2014 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА
ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ИМЕТО НА ОПШТИНАТА "ПРИЛЕП" ВО ИМЕТО НА
РАКОМЕТЕН КЛУБ ’’ПРИЛЕП’’ ОД ПРИЛЕП

1. Одлуката за измена на Одлуката за
давање согласност за користење на името на
Општината "Прилеп" во името на Ракометен клуб
’’Прилеп’’ од Прилеп, се објавува во "Службен
гласник на Општина Прилеп".

ОДЛУКА
за донесување на Процена на загрозеноста на
Општина Прилеп од сите ризици и опасности
член 1
Советот на Општина Прилеп донесува
Процена на загрозеноста на Општина Прилеп од
сите ризици и опасности.
член 2
Еден од примероците од ,,Процената на
загрозеноста на подрачјето на Општина Прилеп’’ се
чува во регионалниот центар, согласно на Уредбата
за методологија за изработка на процената на
загрозеноста на безбедноста на Република
Македонија од сите ризици и опасности, нејзината
содржина и структура, начинот на чување и

Број 08 - 2814/4
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на Република Македонија" бр. 5/2002),
член 9 став 2 од Законот за здруженија и
фондации ("Службен весник на Република
Македонија" бр. 52/2010 и 135/2011) и член 26
став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп
("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003
и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп
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Службен гласник на Општина Прилеп број 15 од 11.12.2014 година
на седницата, одржана на 11.12.2014 година,
донесе:
О Д Л У К А
за измена на Одлуката за давање согласност за
користење на името на Општината "Прилеп" во
името на Ракометен клуб ’’Прилеп’’ од Прилеп
член 1
Во Одлуката за давање согласност за
користење на името на Општината "Прилеп" во
името на Ракометен клуб ’’Прилеп’’ од Прилеп
(„Службен гласник на Општина Прилеп"
бр.13/2014 ), членот 1 се менува и гласи:
„Со оваа Одлука се дава согласност
Ракометен клуб ’’Прилеп’’ од Прилеп, да го
користи името на Општината "Прилеп" така што
полниот назив ќе биде Акционерско друштво
Ракометен клуб ПРИЛЕП АД Прилеп.
член 2
Оваа Одлука да се достави до Централниот
Регистар
на
Република
Македонија,
Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.
член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’
Број 07-2812/5
11.12.2014 година
Прилеп

33/10, 16/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 24/13,
41/2014, 116/2014 и 135/2014) , член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на Република Македонија’’ бр.5/2002) и член
26 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Прилеп
("Службен гласник на општина Прилеп" 6/2003),
Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на
11.12.2014 година, донесе:
О Д Л У К А
за давање согласност на СОУ ,, Ристе Ристески
Ричко’’-Прилеп за формирање паралелки со помал
број ученици, во учебната 2014/2015 година
член 1
На СОУ „Ристе Ристески Ричко’’- Прилеп му се
дава согласност да формира паралелки со помал
број ученици, во учебната 2014/2015 година и тоа:
-една паралелка, прва година, образовен
профил електротехнчар за компјутерска техника и
автоматика
во
електротехничка
струка,
четиригодишно образование (на македонски
наставен јазик) со 20 ученици;
-една паралелка, прва година, образовен
профил електротехничар за компјутерска техника и
автоматика
во
електротехничка
струка,
четиригодишно образование (на македонски
наставен јазик) со 19 ученици;
-една паралелка, прва година, образовен
профил
електротехничар-енергетичар
во
електротехничака
струка,
четиригодишно
образование (на македонски наставен јазик) со 21
ученици;
-една паралелка, прва година, образовен
профил графички техничар во графичка струка,
четиригодишно образование (на македонски
наставен јазик) со 19 ученици;
-една паралелка, прва година, машински
техничар/машинско-енергетски техничар и техничар
за компјутерско управување во машинска струка,
четиригодишно образование (на македонски
наставен јазик) со 19 ученици;
-една паралелка, прва година, спортска
гимназија,
четиригодишно
образование
(на
македонски наставен јазик) со 15 ученици;
член 2
Одлуката да се достави до СОУ ,,Ристе
Ристески Ричко’’-Прилеп, Градоначалникот и
Архивата на Општина 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 ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА СОУ,,РИСТЕ РИСТЕСКИ РИЧКО’’ПРИЛЕП ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРАЛЕЛКИ СО ПОМАЛ
БРОЈ УЧЕНИЦИ, ВО УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА
1. Одлуката за давање согласност на
СОУ,,Ристе Ристески Ричко’’-Прилеп за формирање
паралелки со помал број ученици, во учебната
2014/2015 година, се објавува во "Службен
гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 2814/5
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

член 3
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за
средното образование ("Службен весник на
Република Македонија’’ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97,
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 78/03, 67/04, 51/05, 55/05,
113/05, 3/06, 35/06, 71/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08,

Број 07-2812/6
11.12.2014 година
Прилеп
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ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Службен гласник на Општина Прилеп број 15 од 11.12.2014 година
Одлуката да се достави до СОУ Гимназија
,,Мирче Ацев’’-Прилеп, Градоначалникот и Архивата
на Општина Прилеп.
член 3
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник
на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина
Прилеп"
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА СОУ ГИМНАЗИЈА
,,МИРЧЕ АЦЕВ’’-ПРИЛЕП ЗА ФОРМИРАЊЕ
ПАРАЛЕЛКИ СО ПОМАЛ БРОЈ УЧЕНИЦИ,
ВО УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

Број 07-2812/7
11.12.2014 година
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 давање согласност на СОУ
Гимназија,,Мирче Ацев’’-Прилеп за формирање
паралелки со помал број ученици,
во учебната 2014/2015 година,се објавува
во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 2814/6
11.12.2014 година
Прилеп

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ
НА СОУ,,ОРДЕ ЧОПЕЛА’’-ПРИЛЕП ЗА ФОРМИРАЊЕ
ПАРАЛЕЛКИ СО ПОМАЛ БРОЈ УЧЕНИЦИ, ВО УЧЕБНАТА
2014/2015 ГОДИНА

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за
средното образование (“Службен весник на Република
Македонија’’ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,
40/03, 42/03, 78/03, 67/04, 51/05, 55/05, 113/05, 3/06,
35/06, 71/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 16/10,
156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 24/13, 41/2014, 116/2014 и
135/2014) , член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалната самоуправа (“Службен весник на Република
Македонија’’ бр.5/2002) и член 26 став 1 точка 11 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на
општина Прилеп” 6/2003), Советот на Општина Прилеп
на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:
О Д Л У К А
за давање согласност на СОУ Гимназија ,,Мирче Ацев’’Прилеп за формирање паралелки со помал број
ученици, во учебната 2014/2015 година
член 1
На СОУ Гимназија ,,Мирче Ацев’’- Прилеп му се
дава согласност да формира паралелки со помал број
ученици, во учебната 2014/2015 година и тоа:
-една
образование
ученици;
-една
образование
ученик;

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

паралелка, прва година, гимназиско
(на македонски наставен јазик) со 20
паралелка, прва година, гимназиско
(на македонски наставен јазик) со 21
член 2
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1. Одлуката за давање согласност на
СОУ,,Орде
Чопела’’-Прилеп
за
формирање
паралелки со помал број ученици, во учебната
2014/2015 година, се објавува во "Службен гласник
на Општина Прилеп".
Број 08 - 2814/7
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за
средното образование (“Службен весник на
Република Македонија’’ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97,
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 78/03, 67/04, 51/05, 55/05,
113/05, 3/06, 35/06, 71/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08,
33/10, 16/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 24/13,
41/2014, 116/2014 и 135/2014) , член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија’’ бр.5/2002) и член
26 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Прилеп
(“Службен гласник на општина Прилеп” 6/2003),
Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на
11.12.2014 година, донесе:
О Д Л У К А
за давање согласност на СОУ ,,Орде Чопела’’Прилеп за формирање паралелки со помал број
ученици, во учебната 2014/2015 година
член 1
На СОУ ,,Орде Чопела’’- Прилеп му се дава
согласност да формира паралелки со помал број
ученици, во учебната 2014/2015 година и тоа:

Службен гласник на Општина Прилеп број 15 од 11.12.2014 година
-една паралелка, прва година, образовен
профил прехранбен техничар во хемискотехнолошка струка, четиригодишно образование (на
македонски наставен јазик) со 13 ученици;
-една паралелка, прва година, образовен
профил техничар нутриционист во хемискотехнолошка струка, четиригодишно образование (на
македонски наставен јазик) со 10 ученици;
-една паралелка, прва година, образовен
профил техничар за очна оптика во струката лични
услуги, четиригодишно образование (на македонски
наставен јазик) со 19 ученици;
-една паралелка, прва година, образовен
профил геодетски техничар во градежно-геодетска
струка, четиригодишно образование (на македонски
наставен јазик) со 17 ученици;
-една паралелка, прва година, образовен
профил геодетски ветеринарен техничар со
земјоделско-ветеринарна струка, четиригодишно
образование (на македонски наставен јазик) со 15
ученици;
-една паралелка, прва година, образовен
профил
техничар
за
фармерско
производство/техничар
за
хортикултура
во
земјоделско-ветеринарна струка, четиригодишно
образование (на македонски наставен јазик) со 13
ученици.
член 2
Одлуката да се достави до СОУ ,,Орде
Чопела’’, Градоначалникот и Архивата на Општина
Прилеп.
член 3
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Број 07-2812/8
11.12.2014 година
Прилеп

2014/2015 година, се објавува во "Службен гласник
на Општина Прилеп".
Број 08 - 2814/8
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за
средното образование (“Службен весник на
Република Македонија’’ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97,
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 78/03, 67/04, 51/05, 55/05,
113/05, 3/06, 35/06, 71/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08,
33/10, 16/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 24/13,
41/2014, 116/2014 и 135/2014) , член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија’’ бр.5/2002) и член
26 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Прилеп
(“Службен гласник на општина Прилеп” 6/2003),
Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на
11.12.2014 година, донесе:
О Д Л У К А
за давање согласност на СОУ „Ѓорче Петров" - Прилеп
за формирање паралелки со помал број ученици, во
учебната 2014/2015 година
член 1
На СОУ „Ѓорче Петров" - Прилеп му се дава
согласност да формира паралелки со помал број
ученици, во учебната 2014/2015 година и тоа:
-една паралелка, прва година, образовен
профил козметички техничар во струката лични
услуги, четиригодишно образование (на македонски
наставен јазик) со 22 ученици;
-една паралелка, прва година, образовен
профил фризер во струката лични услуги,
тригодишно образование (на македонски наставен
јазик) со 20 ученици;
-една паралелка, прва година, образовен
конфекциски техничар во текстилно-кожарска
струка, четиригодишно образование (на македонски
наставен јазик) со 14 ученици;
-една паралелка, прва година, образовен
профил техничар за мебел и ентериер во шумарскодрвопреработувачка
струка,
четиригодишно
образование (на македонски наставен јазик) со 15
ученици;
-една паралелка, прва година, образовен
профил геолошко-рударски техничар во геолошкорударска и металуршка струка, четиригодишно
образование (на македонски наставен јазик) со 11
ученици;
член 2
Одлуката да се достави СОУ „Ѓорче Петров" Прилеп, Градоначалникот и Архивата на Општина
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 ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ
НА СОУ,,ЃОРЧЕ ПЕТРОВ’’ - ПРИЛЕП ЗА ФОРМИРАЊЕ
ПАРАЛЕЛКИ СО ПОМАЛ БРОЈ УЧЕНИЦИ, ВО УЧЕБНАТА
2014/2015 ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на
СОУ,,Ѓорче
Петров’’-Прилеп
за
формирање
паралелки со помал број ученици, во учебната
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Службен гласник на Општина Прилеп број 15 од 11.12.2014 година
член 3
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Број 07-2812/9
11.12.2014 година
Прилеп

помал број ученици, во учебната 2014/2015година
и тоа:
-една паралелка, прва година, образовен
профил деловен секретар во економско-правна и
трговска струка, четиригодишно образование (на
македонски наставен јазик) со 15 ученици;
-една паралелка, прва година, образовен
профил техничар за трговија и маркетинг во
економско-павна
и
трговска
струка,
четиригодишно образование (на македонски
наставен јазик) со 10 ученици;
-една паралелка, прва година, образовен
профил банкарски техничар во економско –правна
и трговска струка, четиригодишно образование (на
македонски наставен јазик) со 12 ученици;
-една паралелка, прва година, образовен
профил образовен профил економски техничар во
економско-правна
и
трговска
струка,
четиригодишно образование (на македонски
наставен јазик) со 15 ученици;

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 ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА СОУ,,КУЗМАН ЈОСИФОСКИ ПИТУ’’- ПРИЛЕП ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРАЛЕЛКИ СО
ПОМАЛ БРОЈ УЧЕНИЦИ, ВО УЧЕБНАТА 2014/2015
ГОДИНА

член 2
Одлуката да се достави СОУ,,Кузман
Јосифоски Питу’’-Прилеп, Градоначалникот и
Архивата на Општина Прилеп.

1. Одлуката за давање согласност на
СОУ,,Кузман Јосифоски - Питу’’- Прилеп за
формирање паралелки со помал број ученици, во
учебната 2014/2015 година, се објавува во "Службен
гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 2814/9
11.12.2014 година
Прилеп

член 3
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Број 07-2812/10
11.12.2014 година
Прилеп

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за
средното образование (“Службен весник на
Република Македонија’’ бр.44/95, 24/96, 34/96,
35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 78/03, 67/04,
51/05, 55/05, 113/05, 3/06, 35/06, 71/06, 30/07,
49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 16/10, 156/10, 18/11,
51/11, 6/12, 24/13, 41/2014, 116/2014 и 135/2014) ,
член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа (“Службен весник на Република
Македонија’’ бр.5/2002) и член 26 став 1 точка 11 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на
општина Прилеп” 6/2003), Советот на Општина
Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година,
донесе:

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
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО
ПРАВО НАД КП 7720 КО-ПРИЛЕП

О Д Л У К А
за давање согласност на СОУ,,Кузман Јосифоски
Питу’’- Прилеп за формирање паралелки со помал
број ученици, во учебната 2014/2015 година

1. Одлуката за откажување од корисничко
право над КП 7720 КО-Прилеп, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 2814/10
11.12.2014 година
Прилеп

член 1
На СОУ,,Кузман Јосифоски Питу’’- Прилеп му
се дава согласност да формира паралелки со

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член
62 од Законот за локална самоуправа на РМ
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Службен гласник на Општина Прилеп број 15 од 11.12.2014 година
(’’Службен весник на РМ’’ бр.5/2002), како и врз
основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од
Статутот на Општина Прилеп ( "Службен гласник на
Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008),
Советот на Општина Прилеп на седницата,
одржана на 11.12.2014 година, донесе:

(’’Службен весник на РМ’’ бр.5/2002), како и врз
основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од
Статутот на Општина Прилеп ( "Службен гласник на
Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008),
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана
на 11.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА
за откажување од корисничко право
над КП 7720 КО-Прилеп

ОДЛУКА
за откажување од корисничко право
над КП 11995/1 КО-Прилеп

чл.1
Општина Прилеп како корисник на
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист
бр.54483, издаден од страна на Агенција за
катастар на недвижности - Одделение за катастар
на недвижности Прилеп, заведен под бр.110522910/2014 од 04.09.2014 год, за КП 7720 за КОПрилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од
корисничкото право над КП 7720 КО-Прилеп.
чл.2
На Агенцијата за катастар на недвижностиОдделение 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“.

чл.1
Општина Прилеп како корисник на
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист
бр.53858, издаден од страна на Агенција за
катастар на недвижности-Одделение за катастар на
недвижности Прилеп, заведен под бр.110516679/2014 од 20.05.2014 год, за КП 11995/1 за КОПрилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од
корисничкото право над КП 11995/1 КО-Прилеп.
чл.2
На Агенцијата за катастар на недвижности Одделение за катастар на недвижности Прилеп,
како надлежна институција, и се дава овластување
да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука
претставува основ за бришење на корисничко
право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.
чл.3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на нејзиното објавување во „Службен
гласник на Општина Прилеп“.

Број 07-2812/11
11.12.2014 година
Прилеп

Број 07-2812/12
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

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:

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

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 6136/1 КО-ПРИЛЕП

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 11995/1 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко
право над КП 11995/1 КО-Прилеп, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".

1. Одлуката за откажување од корисничко
право над КП 6136/1 КО-Прилеп, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/11
11.12.2014 година
Прилеп

Број 08 - 2814/12
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и
член 62 од Законот за локална самоуправа на РМ

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и
член 62 од Законот за локална самоуправа на РМ
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Службен гласник на Општина Прилеп број 15 од 11.12.2014 година
(’’Службен весник на РМ’’ бр.5/2002), како и врз
основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од
Статутот на Општина Прилеп ( "Службен гласник на
Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008),
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана
на 11.12.2014 година, донесе:
ОДЛУКА
за откажување од корисничко право
над КП 6136/1 КО-Прилеп

(’’Службен весник на РМ’’ бр.5/2002), како и врз
основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од
Статутот на Општина Прилеп ( "Службен гласник на
Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008),
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана
на 11.12.2014 година, донесе:
ОДЛУКА
за откажување од корисничко право
над КП 9677 КО-Прилеп

чл.1
Општина Прилеп како корисник на
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист
бр.41550, издаден од страна на Агенција за
катастар на недвижности - Одделение за катастар
на недвижности Прилеп, заведен под бр.110522671/2014 од 01.09.2014 год, за КП 6136/1 за КОПрилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од
корисничкото право над КП 6136/1 КО-Прилеп.
чл.2
На Агенцијата за катастар на недвижности Одделение за катастар на недвижности Прилеп,
како надлежна институција, и се дава овластување
да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука
претставува основ за бришење на корисничко
право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.
чл.3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на нејзиното објавување во „Службен
гласник на Општина Прилеп“.

чл.1
Општина Прилеп како корисник на
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист
бр.58966, издаден од страна на Агенција за
катастар на недвижности - Одделение за катастар
на недвижности Прилеп, заведен под бр.110526494/2014 од 30.10.2014 год, за КП 9677 за КОПрилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од
корисничкото право над КП 9677 КО-Прилеп.

Број 07-2812/13
11.12.2014 година
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“.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Број 07-2812/14
11.12.2014 година
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:

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 ОДЛУКА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 9677 КО-ПРИЛЕП

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 12159/3 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко
право над КП 9677 КО-Прилеп, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".

1.
Одлуката
за
откажување
од
корисничко право над КП 12159/3 КО-Прилеп, се
објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/13
11.12.2014 година
Прилеп

Број 08 - 2814/14
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член
62 од Законот за локална самоуправа на РМ
(’’Службен весник на РМ’’ бр.5/2002), како и врз

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член
62 од Законот за локална самоуправа на РМ
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Службен гласник на Општина Прилеп број 15 од 11.12.2014 година
основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од
Статутот на Општина Прилеп ( "Службен гласник на
Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008),
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана
на 11.12.2014 година, донесе:

основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од
Статутот на Општина Прилеп ( "Службен гласник на
Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008),
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана
на 11.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА
за откажување од корисничко право
над КП 12159/3 КО-Прилеп

ОДЛУКА
за откажување од корисничко право над
КП 12185 КО-Прилеп

чл.1
Општина Прилеп како корисник на
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист
бр.33893, издаден од страна на Агенција за
катастар на недвижности - Одделение за катастар
на недвижности Прилеп, заведен под бр.110526689/2014 од 03.11.2014 год, за КП 12159/3 за КОПрилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од
корисничкото право над КП 12159/3 КО-Прилеп.

чл.1
Општина Прилеп како корисник на
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист
бр.58462, издаден од страна на Агенција за
катастар на недвижности - Одделение за катастар
на недвижности Прилеп, за КП 12185 за КО-Прилеп,
со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото
право над КП 12185 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“.

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 07-2812/15
11.12.2014 година
Прилеп

Број 07-2812/16
11.12.2014 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:

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

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 14875 КО-ПРИЛЕП

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 12185 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко
право над КП 14875 КО-Прилеп, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".

1.
Одлуката
за
откажување
од
корисничко право над КП 12185 КО-Прилеп, се
објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 2814/15
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Број 08 - 2814/16
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и
член 62 од Законот за локална самоуправа на РМ
(’’Службен весник на РМ’’ бр.5/2002), како и врз
основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член
62 од Законот за локална самоуправа на РМ
(’’Службен весник на РМ’’ бр.5/2002), како и врз
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Службен гласник на Општина Прилеп број 15 од 11.12.2014 година
Статутот на Општина Прилеп ( "Службен гласник на
Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008),
Советот на Општина Прилеп на седницата,
одржана на 11.12.2014 година, донесе:

Статутот на Општина Прилеп ( "Службен гласник на
Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008),
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана
на 11.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА
за откажување од корисничко право
над КП 14875 КО-Прилеп

ОДЛУКА
за откажување од корисничко право
над КП 19170 КО-Прилеп

чл.1
Општина Прилеп како корисник на
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист
бр.12334, издаден од страна на Агенција за
катастар на недвижности - Одделение за катастар
на недвижности Прилеп, за КП 14875 за КО-Прилеп,
со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото
право над КП 14875 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.1
Општина Прилеп како корисник на
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист
бр.58517, издаден од страна на Агенција за
катастар на недвижности - Одделение за катастар
на недвижности Прилеп од 01.09.2014 год, за КП
19170 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА
од корисничкото право над КП 19170 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 07-2812/17
11.12.2014 година
Прилеп

чл.3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на нејзиното објавување во „Службен
гласник на Општина Прилеп“.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Број 07-2812/18
11.12.2014 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:

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

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 19170 КО-ПРИЛЕП

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 23954/1 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко
право над КП 19170 КО-Прилеп, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".

1. Одлуката за откажување од
корисничко право над КП 23954/1 КО-Прилеп, се
објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/17
11.12.2014 година
Прилеп

Број 08 - 2814/18
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член
62 од Законот за локална самоуправа на РМ
(’’Службен весник на РМ’’ бр.5/2002), како и врз
основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член
62 од Законот за локална самоуправа на РМ
(’’Службен весник на РМ’’ бр.5/2002), како и врз
основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од
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Службен гласник на Општина Прилеп број 15 од 11.12.2014 година
Статутот на Општина Прилеп ( "Службен гласник на
Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008),
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана
на 11.12.2014 година, донесе:

Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008),
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана
на 11.12.2014 година, донесе:
ОДЛУКА
за откажување од корисничко право
над КП 23966/1 КО-Прилеп

ОДЛУКА
за откажување од корисничко право над
КП 23954/1 КО-Прилеп

чл.1
Општина Прилеп како корисник на
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист
бр.57554, издаден од страна на Агенција за
катастар на недвижности - Одделение за катастар
на недвижности Прилеп, заведен под бр.110518711/2014 од 23.06.2014 год, за КП 23966/1 за КОПрилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од
корисничкото право над КП 23966/1 КО-Прилеп.

чл.1
Општина Прилеп како корисник на
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист
бр.53045, издаден од страна на Агенција за
катастар на недвижности - Одделение за катастар
на недвижности Прилеп, заведен под бр.110525025/2014 од 08.10.2014 год, за КП 23954/1 за КОПрилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од
корисничкото право над КП 23954/1 КО-Прилеп.
чл.2
На Агенцијата за катастар на недвижности Одделение за катастар на недвижности Прилеп,
како надлежна институција, и се дава овластување
да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука
претставува основ за бришење на корисничко
право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.
чл.3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на нејзиното објавување во „Службен
гласник на Општина Прилеп“.
Број 07-2812/19
11.12.2014 година
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 07-2812/20
11.12.2014 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:

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

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 11993 КО-ПРИЛЕП

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 23966/1 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко
право над КП 11993 КО-Прилеп, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".

1. Одлуката за откажување од корисничко
право над КП 23966/1 КО-Прилеп, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 2814/19
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Број 08 - 2814/20
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и
член 62 од Законот за локална самоуправа на РМ
(’’Службен весник на РМ’’ бр.5/2002), како и врз
основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од
Статутот на Општина Прилеп ( "Службен гласник на
Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008),

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 62
од Законот за локална самоуправа на РМ
(’’Службен весник на РМ’’ бр.5/2002), како и врз
основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од
Статутот на Општина Прилеп ( "Службен гласник на
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Службен гласник на Општина Прилеп број 15 од 11.12.2014 година
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана
на 11.12.2014 година, донесе:

Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана
на 11.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА
за откажување од корисничко право
над КП 11993 КО-Прилеп

ОДЛУКА
за откажување од корисничко право
над КП 19406/2 КО-Прилеп

чл.1
Општина Прилеп како корисник на
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист
бр.53389, издаден од страна на Агенција за
катастар на недвижности - Одделение за катастар
на недвижности Прилеп, за КП 11993 за КО-Прилеп,
со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото
право над КП 11993 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“.

чл.1
Општина Прилеп како корисник на
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист
бр.56839, издаден од страна на Агенција за катастар
на недвижности - Одделение за катастар на
недвижности Прилеп, заведен под бр.110531544/2013 од 20.12.2013 год, за КП 19406/2 за КОПрилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од
корисничкото право над КП 19406/2 КО-Прилеп.

Број 07-2812/21
11.12.2014 година
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“.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Број 07-2812/22
11.12.2014 година
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:

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

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ
ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 19406/2 КОПРИЛЕП

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 24191 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко
право над КП 19406/2 КО-Прилеп, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/21
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

1. Одлуката за откажување од
корисничко право над КП 24191 КО-Прилеп, се
објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 2814/22
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 62
од Законот за локална самоуправа на РМ (’’Службен
весник на РМ’’ бр.5/2002), како и врз основа на член
26 став 1 точка 33 како и член 62 од Статутот на
Општина Прилеп ( "Службен гласник на Општина
Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член
62 од Законот за локална самоуправа на РМ
(’’Службен весник на РМ’’ бр.5/2002), како и врз
основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од
Статутот на Општина Прилеп ( "Службен гласник на
Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008),
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Службен гласник на Општина Прилеп број 15 од 11.12.2014 година
Општина Прилеп на седницата,
11.12.2014 година, донесе:

одржана

на

Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана
на 11.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА
за откажување од корисничко право
над КП 24191 КО-Прилеп

ОДЛУКА
за откажување од корисничко право
над КП 24192/3 КО-Прилеп

чл.1
Општина Прилеп како корисник на
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист
бр.58780, издаден од страна на Агенција за катастар
на недвижности - Одделение за катастар на
недвижности Прилеп, заведен под бр.110526696/2014 од 03.11.2014 год, за КП 24191 за КОПрилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од
корисничкото право над КП 24191 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.1
Општина Прилеп како корисник на
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист
бр.58755, издаден од страна на Агенција за катастар
на недвижности - Одделение за катастар на
недвижности Прилеп, заведен под бр.110526698/2014 од 03.11.2014 год, за КП 24192/3 за КОПрилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од
корисничкото право над КП 24192/3 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“.

чл.3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на нејзиното објавување во „Службен гласник
на Општина Прилеп“.

Број 07-2812/23
11.12.2014 година
Прилеп

Број 07-2812/24
11.12.2014 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:

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

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 12190 КО-ПРИЛЕП

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 24192/3 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко
право над КП 12190 КО-Прилеп, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".

1. Одлуката за откажување од корисничко
право над КП 24192/3 КО-Прилеп, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 2814/23
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Број 08 - 2814/24
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член
62 од Законот за локална самоуправа на РМ
(’’Службен весник на РМ’’ бр.5/2002), како и врз
основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од
Статутот на Општина Прилеп ( "Службен гласник на
Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008),

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член
62 од Законот за локална самоуправа на РМ
(’’Службен весник на РМ’’ бр.5/2002), како и врз
основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од
Статутот на Општина Прилеп ( "Службен гласник на
Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008),

19

Службен гласник на Општина Прилеп број 15 од 11.12.2014 година
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана
на 11.12.2014 година, донесе:

над КП 14670/5 КО-Прилеп
чл.1
Општина Прилеп како корисник на
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист
бр.34565, издаден од страна на Агенција за
катастар на недвижности - Одделение за катастар
на недвижности Прилеп, за КП 14670/5 за КОПрилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од
корисничкото право над КП 14670/5 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“.

ОДЛУКА
за откажување од корисничко право
над КП 12190 КО-Прилеп
чл.1
Општина Прилеп како корисник на
градежно земјиште, КП 12190 за КО-Прилеп, со
оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право
над КП 12190 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 07-2812/25
11.12.2014 година
Прилеп

Број 07-2812/26
11.12.2014 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:

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

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 12172 КО-ПРИЛЕП

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 14670/5 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко
право над КП 12172 КО-Прилеп, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".

1. Одлуката за откажување од корисничко
право над КП 14670/5 КО-Прилеп, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 07-2812/25
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Број 08 - 2814/26
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 62
од Законот за локална самоуправа на РМ (’’Службен
весник на РМ’’ бр.5/2002), како и врз основа на член
26 став 1 точка 33 како и член 62 од Статутот на
Општина Прилеп ( "Службен гласник на Општина
Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на
Општина Прилеп на седницата, одржана на
11.12.2014 година, донесе:
ОДЛУКА
за откажување од корисничко право
над КП 12172 КО-Прилеп

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член
62 од Законот за локална самоуправа на РМ
(’’Службен весник на РМ’’ бр.5/2002), како и врз
основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од
Статутот на Општина Прилеп ( "Службен гласник на
Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008),
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана
на 11.12.2014 година, донесе:
ОДЛУКА
за откажување од корисничко право

чл.1
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Службен гласник на Општина Прилеп број 15 од 11.12.2014 година
Општина Прилеп како корисник на
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист
бр.30245, издаден од страна на Агенција за катастар
на недвижности - Одделение за катастар на
недвижности Прилеп, за КП 12172 за КО-Прилеп, со
оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право
над КП 12172 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.

Општина Прилеп како корисник на
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист
бр.58403, издаден од страна на Агенција за катастар
на недвижности - Одделение за катастар на
недвижности Прилеп, заведен под бр.110519921/2014 од 14.07.2014 год, за КП 14283/1 за КОПрилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од
корисничкото право над КП 14283/1 КО-Прилеп.
чл.2
На Агенцијата за катастар на недвижности Одделение за катастар на недвижности Прилеп,
како надлежна институција, и се дава овластување
да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука
претставува основ за бришење на корисничко право
над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на нејзиното објавување во „Службен гласник
на Општина Прилеп“.
Број 07-2812/27
11.12.2014 година
Прилеп

чл.3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на нејзиното објавување во „Службен гласник
на Општина Прилеп“.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Број 07-2812/28
11.12.2014 година
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:

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

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 14283/1 КО-ПРИЛЕП

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ
БР.6, ОБЈЕКТ БР.1, НА КП БР.11189 И 11190-КО ПРИЛЕП,
НА БАРАЊЕ ОД КИМОСКИ ТОНИ И ТАТЈАНА

1. Одлуката за откажување од корисничко
право над КП 14283/1 КО-Прилеп, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 2814/27
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

1. Одлуката за утврдување исполнети услови
за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена
согласно ДУП за УАЕ бр.6, објект бр.1, на КП
бр.11189 и 11190-КО Прилеп, на барање од Кимоски
Тони и Татјана, се објавува во "Службен гласник на
Општина Прилеп".

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и
член 62 од Законот за локална самоуправа на РМ
(’’Службен весник на РМ’’ бр.5/2002), како и врз
основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од
Статутот на Општина Прилеп ( "Службен гласник на
Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008),
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана
на 11.12.2014 година, донесе:

Број 08 - 2814/28
11.12.2014 година
Прилеп

ОДЛУКА
за откажување од корисничко право
над КП 14283/1 КО-Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став
1, член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.
23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од

чл.1
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Службен гласник на Општина Прилеп број 15 од 11.12.2014 година
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ("Службен весник на РМ"
бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46
од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник
на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008)
Советот на Општина Прилеп на седницата
одржана на 11.12.2014 година, донесе:

согласно ДУП за УАЕ 15-дел, објект бр.2 и 3, на КП
бр.23074-КО Прилеп, на барање од Кулески Најдо,
се објавува во "Службен гласник на Општина
Прилеп".
Број 08 - 2814/29
11.12.2014 година
Прилеп

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став
1, член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.
23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ("Службен весник на РМ"
бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46
од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник
на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008)
Советот на Општина Прилеп на седницата
одржана на 11.12.2014 година, донесе:

О Д Л У К А
за утврдување исполнети услови за донесување на
урбанистичко планска документација со која ќе се
изврши промена на сообраќајната
инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ
бр.6, објект бр.1, на КП бр.11189 и 11190-КО
Прилеп, на барање од Кимоски Тони и Татјана

член 1
Се утврдува дека се исполнети услови за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена
согласно ДУП за УАЕ бр.6, објект бр.1, на КП
бр.11189 и 11190-КО Прилеп.

О Д Л У К А
за утврдување неисполнети услови за донесување
на урбанистичко планска документација со која ќе
се изврши промена на сообраќајната
инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ
15-дел, објект бр.2 и 3, на КП бр.23074-КО Прилеп,
на барање од Кулески Најдо

член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на
објавувањето во ’’Службен гласник на Општина
Прилеп’’.
Број 07-2812/29
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

член 1
Се утврдува дека не се исполнети услови за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена
согласно ДУП за УАЕ 15-дел, објект бр.2 и 3, на КП
бр.23074-КО Прилеп.
член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина 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:

Број 07-2812/30
11.12.2014 година
Прилеп

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 ДУП ЗА
УАЕ 15-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР.2 И 3, НА КП БР.23074-КО
ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД КУЛЕСКИ НАЈДО

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:

1. Одлуката за утврдување неисполнети
услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена

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
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ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА
УАЕ БР.16-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР.2, НА КП БР.21669-КО
ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД МЛАДЕНОСКИ ЈОВАН И
СТОЈКО

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 неисполнети
услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена
согласно ДУП за УАЕ бр.16-дел, објект бр.2, на КП
бр.21669-КО Прилеп, на барање од Младеноски
Јован и Стојко, се објавува во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 2814/30
11.12.2014 година
Прилеп

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 ДУП ЗА
УАЕ БР.15-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР.2, НА КП БР.22936-КО
ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
ПЕЈОСКИ НИКОЛА

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

1. Одлуката за утврдување неисполнети
услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена
согласно ДУП за УАЕ бр.15-дел, објект бр.2, на КП
бр.22936-КО Прилеп, на барање од Пејоски
Никола, се објавува во "Службен гласник на
Општина Прилеп".

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став
1, член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.
23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ("Службен весник на РМ"
бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46
од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник
на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008)
Советот на Општина Прилеп на седницата
одржана на 11.12.2014 година, донесе:

Број 08 - 2814/31
11.12.2014 година
Прилеп

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став
1, член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.
23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ("Службен весник на РМ"
бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46
од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник
на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008)
Советот на Општина Прилеп на седницата
одржана на 11.12.2014 година, донесе:
О Д Л У К А
за утврдување неисполнети услови за донесување
на урбанистичко планска документација со која
ќе се изврши промена на сообраќајната
инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ
бр.15-дел, објект бр.2, на КП бр.22936-КО Прилеп,
на барање од Пејоски Никола
член 1
Се утврдува дека не се исполнети услови за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена
согласно ДУП за УАЕ бр.15-дел, објект бр.2, на КП
бр.22936-КО Прилеп.

О Д Л У К А
за утврдување неисполнети услови за донесување
на урбанистичко планска документација со која ќе
се изврши промена на сообраќајната
инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ
бр.16-дел, објект бр.2, на КП бр.21669-КО Прилеп,
на барање од Младеноски Јован и Стојко
член 1
Се утврдува дека не се исполнети услови за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена
согласно ДУП за УАЕ бр.16-дел, објект бр.2, на КП
бр.21669-КО Прилеп.
член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Број 07-2812/31
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески
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член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Број 07-2812/32
11.12.2014 година
Прилеп

член 1
Се утврдува дека се исполнети услови за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена
согласно ДУП за УАЕ бр.8-дел, објект бр. 1, на КП
бр.18859-КО Прилеп.
член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на
објавувањето во ’’Службен гласник на Општина
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:

Број 07-2812/33
11.12.2014 година
Прилеп

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ
БР.8-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР. 1, НА КП БР.18859-КО ПРИЛЕП, НА
БАРАЊЕ ОД КОРОШЕВСКИ ПЕТАР

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ
И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР.1256-КО КАНАТЛАРЦИ, НА БАРАЊЕ ОД АРИФОСКА
ЈУСУФОСКА АЈШЕ

1. Одлуката за утврдување исполнети услови
за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена
согласно ДУП за УАЕ бр.8-дел, објект бр. 1, на КП
бр.18859-КО Прилеп, на барање од Корошевски
Петар, се објавува во "Службен гласник на Општина
Прилеп".
Број 08 - 2814/32
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

1. Одлуката за утврдување исполнети
услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот
објект на КП бр.1256-КО Канатларци, на барање од
Арифоска Јусуфоска Ајше, се објавува во "Службен
гласник на Општина Прилеп".

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1,
член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.
23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011
и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
11.12.2014 година, донесе:
О Д Л У К А
за утврдување исполнети услови за донесување на
урбанистичко планска документација со која ќе се
изврши промена на сообраќајната
инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ
бр.8-дел, објект бр. 1, на КП бр.18859-КО Прилеп,
на барање од Корошевски Петар

Број 08 - 2814/33
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1,
член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.
23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ("Службен весник на РМ"
бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник
на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на
Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008)
Советот на Општина Прилеп на седницата одржана
на 11.12.2014 година, донесе:
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и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
11.12.2014 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.595/2КО Плетвар, на барање од Атанасоски Александар

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.1256КО Канатларци,на барање од Арифоска Јусуфоска
Ајше
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.1256-КО Канатларци.

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.595/2-КО Плетвар.
член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.

член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Број 07-2812/34
11.12.2014 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:

Број 07-2812/35
11.12.2014 година
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:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.595/2КО ПЛЕТВАР,НА БАРАЊЕ ОД АТАНАСОСКИ АЛЕКСАНДАР

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ
ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР.3839-КО ПРИЛЕП,НА БАРАЊЕ
ОД БЕЛОКОСКИ ЈОРДЕ

1. Одлуката за утврдување исполнети услови
за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот
објект на КП бр.595/2-КО Плетвар, на барање од
Атанасоски Александар, се објавува во "Службен
гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 2814/34
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

1. Одлуката за утврдување исполнети
услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот
објект на КП бр.3839 -КО Прилеп, на барање од
Белокоски Јорде, се објавува во "Службен гласник
на Општина Прилеп".

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1,
член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.
23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011

Број 08 - 2814/35
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став
1, член 13 од Законот за постапување со бесправно

25

Службен гласник на Општина Прилеп број 15 од 11.12.2014 година
Број 08 - 2814/36
11.12.2014 година
Прилеп

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.
23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ("Службен весник на РМ"
бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник
на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на
Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008)
Советот на Општина Прилеп на седницата одржана
на 11.12.2014 година, донесе:

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1,
член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.
23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011
и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
11.12.2014 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.3125/2КО Ореовец, на барање од Богданоски Владимир

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.3839 КО Прилеп, на барање од Белокоски Јорде
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.3839 -КО Прилеп.
член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Број 07-2812/36
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

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.3125/2-КО Ореовец.
член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина 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:

Број 07-2812/37
11.12.2014 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
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.3125/2-КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД БОГДАНОСКИ
ВЛАДИМИР

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.109 КО СЕЛЦЕ, НА БАРАЊЕ ОД БОШЕСКИ КИРИЛ

1. Одлуката за утврдување исполнети услови
за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот
објект на КП бр.3125/2-КО Ореовец, на барање од
Богданоски Владимир, се објавува во "Службен
гласник на Општина Прилеп".
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ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО
КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА
БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.1909/4 -КО
ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД БОШКОСКИ БОРИС

1. Одлуката за утврдување исполнети услови
за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот
објект на КП бр.109 -КО Селце, на барање од
Бошески Кирил, се објавува во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 2814/37
11.12.2014 година
Прилеп

1.
Одлуката за утврдување исполнети
услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот
објект на КП бр.1909/4 -КО Ореовец, на барање од
Бошкоски Борис, се објавува во "Службен гласник на
Општина Прилеп".

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став
1, член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.
23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ("Службен весник на РМ"
бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник
на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на
Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008)
Советот на Општина Прилеп на седницата одржана
на 11.12.2014 година, донесе:

Број 08 - 2814/38
11.12.2014 година
Прилеп

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став
1, член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.
23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011
и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
11.12.2014 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.109 КО Селце, на барање од Бошески Кирил
член 1
Се утврдува дека се исполнети услови за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот
објект на КП бр.109 -КО Селце.
член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Број 07-2812/38
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

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.1909/4 КО Ореовец, на барање од Бошкоски Борис
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.1909/4 -КО Ореовец.

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:

член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на
објавувањето во ’’Службен гласник на Општина
Прилеп’’.
Број 07-2812/39
11.12.2014 година
Прилеп

З А К Л У Ч О К

27

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Службен гласник на Општина Прилеп број 15 од 11.12.2014 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:

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА ПЛП 4004-КО
ТОПОЛЧАНИ, НА БАРАЊЕ ОД ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ
СКОПЈЕ

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:

Број 07-2812/40
11.12.2014 година
Прилеп

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.1338/1
-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ЈАЈОСКИ ИБРАИМ

1. Одлуката за утврдување исполнети
услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот
објект на ПЛП 4004-КО Тополчани, на барање од
ВИП оператор ДООЕЛ Скопје, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 2814/39
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

1. Одлуката за утврдување исполнети услови
за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот
објект на КП бр.1338/1 -КО Прилеп, на барање од
Јајоски Ибраим, се објавува во "Службен гласник на
Општина Прилеп".

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11
став 1, член 13 од Законот за постапување со
бесправно изградени објекти ("Службен весник на
РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2
од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011
и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
11.12.2014 година, донесе:

Број 08 - 2814/40
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1,
член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.
23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011
и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
11.12.2014 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 ПЛП 4004-КО
Тополчани, на барање од ВИП оператор ДООЕЛ
Скопје
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 ПЛП 4004-КО Тополчани.

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.1338/1
-КО Прилеп, на барање
од Јајоски Ибраим

член 2
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член 1
Се утврдува дека се исполнети услови
за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши
проширување
на
планскиот
опфат
и
вклопување на бесправниот објект на КП
бр.1338/1 -КО Прилеп.

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.592 -КО
Селце, на барање од Колески Стојко

член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден
од денот на објавувањето во ’’Службен
гласник на Општина Прилеп’’.

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.592 -КО Селце.

Број 07-2812/41
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина 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:

Број 07-2812/42
11.12.2014 година
Прилеп

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.592 КО СЕЛЦЕ, НА БАРАЊЕ ОД КОЛЕСКИ СТОЈКО

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 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.592 -КО Селце, на барање од
Колески Стојко, се објавува во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 2814/41
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ БР.1 НА КП
БР.5/7 -КО ЛЕНИШТЕ, НА БАРАЊЕ ОД КОСТОВ ИВАНЧО

1. Одлуката за утврдување исполнети
услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот
објект бр.1 на КП бр.5/7 -КО Лениште, на барање
од Костов Иванчо, се објавува во "Службен гласник
на Општина Прилеп".

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1,
член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.
23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011
и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
11.12.2014 година, донесе:

Број 08 - 2814/42
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став
1, член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.
23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011
и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за
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Број 08 - 2814/43
11.12.2014 година
Прилеп

локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
11.12.2014 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 бр.1 на КП бр.5/7 -КО Лениште, на барање од
Костов Иванчо

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1,
член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.
23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ("Службен весник на РМ"
бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник
на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на
Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008)
Советот на Општина Прилеп на седницата одржана
на 11.12.2014 година, донесе:

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.5/7 -КО Лениште.
член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Број 07-2812/43
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

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 бр.2 на КП
бр.5/7 -КО Лениште, на барање од Костов Иванчо

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола 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 бр.2 на КП бр.5/7 -КО Лениште.

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:

член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Број 07-2812/44
11.12.2014 година
Прилеп

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО
КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА
БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ БР.2 НА КП БР.5/7 -КО
ЛЕНИШТЕ, НА БАРАЊЕ ОД КОСТОВ ИВАНЧО

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
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.268 КО БЕРОВЦИ, НА БАРАЊЕ ОД КОТЕВСКИ ЦВЕТКО

1. Одлуката за утврдување исполнети услови
за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот
објект бр.2 на КП бр.5/7 -КО Лениште, на барање од
Костов Иванчо, се објавува во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
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ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.2302 КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ПАГУРЏИОСКИ ЗЛАТКО

1. Одлуката за утврдување исполнети
услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот
објект на КП бр.268 -КО Беровци, на барање од
Котевски Цветко, се објавува во "Службен гласник
на Општина Прилеп".
Број 08 - 2814/44
11.12.2014 година
Прилеп

1. Одлуката за утврдување исполнети
услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот
објект на КП бр.2302 -КО Прилеп, на барање од
Пагурџиоски Златко, се објавува во "Службен
гласник на Општина Прилеп".

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став
1, член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.
23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011
и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
11.12.2014 година, донесе:

Број 08 - 2814/45
11.12.2014 година
Прилеп

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став
1, член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.
23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ("Службен весник на РМ"
бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46
од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник
на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008)
Советот на Општина Прилеп на седницата одржана
на 11.12.2014 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.268 -КО Беровци, на барање од
Котевски Цветко

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.2302 -КО Прилеп, на барање од
Пагурџиоски Златко

член 1
Се утврдува дека се исполнети услови за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот
објект на КП бр.268 -КО Беровци.
член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Број 07-2812/45
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

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.2302 -КО 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:

член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Број 07-2812/46
11.12.2014 година
Прилеп

З А К Л У Ч О К
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ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Службен гласник на Општина Прилеп број 15 од 11.12.2014 година
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот
на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина
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:

Број 07-2812/47
11.12.2014 година
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:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.868-КО
ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ПЕТРЕСКИ БОРИС

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.4239 КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД СТЕФАНОСКИ НАЈДО

1. Одлуката за утврдување исполнети
услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот
објект на КП бр.868-КО Прилеп, на барање од
Петрески Борис, се објавува во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 2814/46
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

1.Одлуката за утврдување исполнети услови
за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот
објект на КП бр.4239 -КО Варош, на барање од
Стефаноски Најдо, се објавува во "Службен гласник
на Општина Прилеп".

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став
1, член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.
23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011
и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
11.12.2014 година, донесе:

Број 08 - 2814/47
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1,
член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.
23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011
и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
11.12.2014 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.868-КО
Прилеп, на барање од Петрески Борис
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.868-КО Прилеп.

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.4239 -КО Варош, на барање од
Стефаноски Најдо

член 2
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член 1
Се утврдува дека се исполнети услови
за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот
објект на КП бр.4239 -КО Варош.
член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Број 07-2812/48
11.12.2014 година
Прилеп

изврши проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправниот објект на КП бр.1880 КО Прилеп, на барање од Стојчески Илчо
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.1880 -КО Прилеп.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина 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:

Број 07-2812/49
11.12.2014 година
Прилеп

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.1880 КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД СТОЈЧЕСКИ ИЛЧО

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
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.1880 -КО Прилеп, на
барање од Стојчески Илчо, се објавува во "Службен
гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 2814/48
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.2883 КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ТОДОРОСКИ ПЕТАР

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

1. Одлуката за утврдување исполнети услови
за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот
објект на КП бр.2883 -КО Прилеп, на барање од
Тодороски Петар, се објавува во "Службен гласник
на Општина Прилеп".

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1,
член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.
23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011
и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
11.12.2014 година, донесе:

Број 08 - 2814/49
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1,
член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.
23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011
и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за

О Д Л У К А
за утврдување исполнети услови за донесување на
урбанистичко планска документација со која ќе се
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локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
11.12.2014 година, донесе:

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став
1, член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.
23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ("Службен весник на РМ"
бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник
на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на
Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008)
Советот на Општина Прилеп на седницата одржана
на 11.12.2014 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.2883 КО Прилеп, на барање од Тодороски Петар
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.2883 -КО Прилеп.

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.2950/2
-КО Прилеп, на барање од
Туманоски Милан

член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Број 07-2812/50
11.12.2014 година
Прилеп

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.2950/2 -КО Прилеп.
член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина 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:

Број 07-2812/51
11.12.2014 година
Прилеп

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.2950/2
-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ТУМАНОСКИ МИЛАН

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 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.2950/2 -КО Прилеп, на барање од
Туманоски Милан, се објавува во "Службен гласник
на Општина Прилеп".
Број 08 - 2814/50
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.1693 КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД САМАРЏИОСКИ ПЕТАР

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески
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ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕСТАНОК НА
МАНДАТ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, БУЏЕТ И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ

1. Одлуката за утврдување исполнети
услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот
објект на КП бр.1693 -КО Варош, на барање од
Самарџиоски Петар, се објавува во "Службен
гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 2814/51
11.12.2014 година
Прилеп

1. Решението за престанок на мандат и
именување на претседател на Комисија за
финансирање, Буџет и локален економски развој, се
објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Број 08 - 2814/52
11.12.2014 година
Прилеп

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1,
член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.
23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011
и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
11.12.2014 година, донесе:

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”
5/2002) и член 44 став 1 Статутот на Општина
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп”
6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина
Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година,
донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
за престанок на мандат и именување на претседател
на Комисија за финансирање, Буџет и локален
економски развој
1.Со ова Решение на претседателот на
Комисија за финансирање, Буџет и локален
економски развој, Анастасија Илиеска и се
констатира престанок на мандат.
2.Со ова Решение за претседател на
Комисија за финансирање, Буџет и локален
економски развој, се именува Силвана Пашоска.
3.Решението да се достави до именованата,
архивата и Градоначалникот на Општина Прилеп.
4.Ова Решение влегува во сила осмиот ден
од денот на неговото објавување во „Службен
гласник на Општина Прилеп“.

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.1693 КО Варош, на барање од Самарџиоски Петар
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.1693 -КО Варош.

Број 07-2812/53
11.12.2014 година
Прилеп

член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Број 07-2812/52
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

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:

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ЧЛЕН НА КОМИСИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, БУЏЕТ И
ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

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. Решението за именување на член на
Комисија за финансирање, Буџет и локален

З А К Л У Ч О К
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економски развој, се објавува во "Службен гласник
на Општина Прилеп".
Број 08 - 2814/53
11.12.2014 година
Прилеп

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”
5/2002) и член 44 став 1 Статутот на Општина
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп”
6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина
Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014
година, донесе:

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”
5/2002) и член 44 став 1 Статутот на Општина
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп”
6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина
Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014
година, донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
за именување на член на Комисија за
финансирање, Буџет и локален економски развој

Р Е Ш Е Н И Е
за престанок на мандат и именување на член на
Комисија за родова еднаквост
1.Со ова Решение на членот на Комисијата
за родова еднаквост, Анастасија Илиеска и се
констатира престанок на мандат.
2.Со ова Решение за член на Комисија за
родова еднаквост, се именува Цветанка Јочкоска.
3.Решението
да
се
достави
до
именованата, архивата и Градоначалникот на
Општина Прилеп.
4. Ова Решение влегува во сила осмиот ден
од денот на неговото објавување во „Службен
гласник на Општина Прилеп“.

1.Со ова Решение за член на Комисија за
финансирање, Буџет и локален економски развој,
се именува Цветанка Јочкоска.
2.Решението
да
се
достави
до
именованата, архивата и Градоначалникот на
Општина Прилеп.
3. Ова Решение влегува во сила осмиот ден
од денот на неговото објавување во „Службен
гласник на Општина Прилеп“.
Број 07-2812/54
11.12.2014 година
Прилеп

Број 07-2812/55
11.12.2014 година
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:

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 РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕСТАНОК НА
МАНДАТ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ПРАЗНИЦИ И МАНИФЕСТАЦИИ И
ДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

1. Решението за престанок на мандат и
именување
на
член
на
Комисијата
за
одбележување
празници и манифестации и
делување награди и признанија, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕСТАНОК
НА МАНДАТ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА
КОМИСИЈА ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ

Број 08 - 2814/55
11.12.2014 година
Прилеп

1. Решението за престанок на мандат и
именување на член на Комисија за родова
еднаквост, се објавува во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 2814/54
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”
5/2002) и член 44 став 1 Статутот на Општина
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп”
6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески
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Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014
година, донесе:

Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014
година, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за престанок на мандат и именување на член на
Комисијата за одбележување празници и
манифестации и делување награди и признанија

Р Е Ш Е Н И Е
за престанок на мандат и именување на член на
Комисија за урбанизам, комунални дејности и
заштита на животната средина
1.Со ова Решение на членот на Комисија
за урбанизам, комунални дејности и заштита на
животната средина, Анета Наумоска и се
констатира престанок на мандат.
2.Со ова Решение за член на Комисија за
урбанизам, комунални дејности и заштита на
животната средина, се именува Александар
Неделкоски.
3.Решението
да
се
достави
до
именованиот, архивата и Градоначалникот на
Општина Прилеп.
4. Ова Решение влегува во сила осмиот
ден од денот на неговото објавување во „Службен
гласник на Општина Прилеп“.

1.Со ова Решение на членот на Комисијата
за одбележување празници и манифестации и
делување награди и признанија, Анастасија
Илиеска и се констатира престанок на мандат.
2.Со ова Решение за член на Комисијата за
одбележување
празници и манифестации и
делување награди и признанија, се именува
Цветанка Јочкоска.
3.Решението
да
се
достави
до
именованата, архивата и Градоначалникот на
Општина Прилеп.
4. Ова Решение влегува во сила осмиот ден
од денот на неговото објавување во „Службен
гласник на Општина Прилеп“.
Број 07-2812/56
11.12.2014 година
Прилеп

Број 07-2812/57
11.12.2014 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:

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 ПРОДОЛЖУВАЊЕ
НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ
ПО ПОВОД НАСТАНОТ „МИЛЕНИУМСКА ВЕЧЕР“ КОЈ Е
ДЕЛ ОД ПРОЕКТОТ „1000 ГОДИНИ ПРИЛЕП“,

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕСТАНОК НА
МАНДАТ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈА ЗА
УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ И ЗАШТИТА НА
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

1. Одлуката за продолжување на работното
време на угостителските објекти по повод
настанот „Милениумска вечер“ кој е дел од
Проектот „1000 години Прилеп“, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".

1. Решението за престанок на мандат и
именување на член на Комисија за урбанизам,
комунални дејности и заштита на животната
средина, се објавува во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 2814/56
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Број 08 - 2814/57
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за
угостителската дејност (“Службен весник на РМ”
62/2004, 89/2008,115/2010, 53/2011, 141/2012,
164/2013 и 187/2013), член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” 5/2002) и член 26 став 1 точка 46 од

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”
5/2002) и член 44 став 1 Статутот на Општина
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп”
6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина
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Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на
општина Прилеп” 6/2003, 4/2005 и 8/2011),
Советот на Општина Прилеп на седницата
одржана на 11.12.2014 година, донесе:

,,Милениумска вечер’’кој е дел од проектот 1000
години Прилеп, 20.12.2014 година САБОТА.
член 3
Одлуката да се достави до надлежните
инспекциски
служби,
МВР-УВР
Прилеп,
организаторот на карневалот, градоначалникот и
архивата на Oпштина Прилеп.

О Д Л У К А
за продолжување на работното време на
угостителските објекти по повод настанот
,,Милениумска вечер’’кој е дел од проектот 1000
години Прилеп

член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден
од денот на нејзиното објавување во “Службен
гласник на Oпштина Прилеп”.

член 1
Со оваа Одлука се продолжува
работното време на угостителските објекти во
градот за време од 2 часа подолго од работното
време на угостителските објекти определено со
член 23 од Законот за угостителската дејност.
член 2
Продолженото работно време се
однесува
само
за
денот
на
настанот

Број 07-2812/58
11.12.2014 година
Прилеп
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ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески
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