
   

 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Службен гласник на Општина 
Прилеп – Излегува по потреба 

26 Декември 2014 година 
Службен гласник број  16 

Овој примерок чини 50 ден. 
Годишна претплата 2.000 ден. 

Жиро с-ка при Комерцијална 
банка – Филијала Прилеп 
300020000208779 
ЕДБ 4021996117695 

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

 
 
                
 
 
                       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 БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП  
ЗА 2015 ГОДИНА 

 
 

              1. Буџетот на Општина Прилеп за 2015 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп". 
 
 
 
Број 08 - 2943/1                                               ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                         на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                      Марјан Ристески 
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 Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 
локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина 
Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на 
Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2015 

ГОДИНА 
 

              1. Одлуката за извршување на Буџетот на 
Општина Прилеп за 2015 година, 
 се објавува во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/2                                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                 на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                Марјан Ристески 
 
 

 Vrz osnova na ~len 36, stav 1, to~ka 2 od 

Zakonot za lokalna samouprava("Slu`ben 

vesnik na R.M." br.5/2002) i ~len 26, to~ka 4  od  

Statutot na Op{tina Prilep ("Slu`ben 

glasnik na Op{tina Prilep" br.  6/2003 i 

4/2005 ), Sovetot na Op{tina Prilep na 

sednicata odr`ana na   26.12.2014 godina,  

donese: 

 

O D L U K A 

za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tina 

Prilep za 2015 godina 

 

 

^len 1 

 Buxetot na Op{tina - Prilep za 2015 

godina (vo ponatamo{niot tekst Buxet), se 

izvr{uva spored odredbite na ovaa Odluka. 

^len 2 

 Korisnicite na sredstvata na Buxetot 

se dol`ni utvrdenite sredstva vo Buxetot da gi 

koristat namenski, racionalno i ekonomi~no. 

^len 3 

 Iznosite na prihodite navedeni vo 

Buxetot  za 2015 godina ne se fiksno 

opredeleni.  

 Promenite vo Buxetot treba da bidat vo 

ramkite na vkupniot iznos na utvrdenite 

prihodi.  

 Dokolku vo tekot na godinata 

planiranite prihodi  se ostvarat vo pogolem 

iznos  od planiraniot, istite }e se 

preraspredelat i }e se koristat vo soglasnost 

so donesenite izmeni i dopolnuvawa na Buxetot  

za 2015 godina doneseni od strana na Sovetot na 

Op{tina Prilep.  

^len 4 

 Rashodite utvrdeni so Buxetot se 

maksimalni iznosi nad koi ne mo`at da se 

prezemaat obvrski.  

 Za da se prezemat novi obvrski mora da 

se predlo`i nov izvor na sredstva ili da se 

namalat drugite rashodi vo srazmeren iznos. 

^len 5 

 Preraspredelbata na planiranite 

rashodi vo tekot na fiskalnata godina ja vr{i 

Sovetot na Op{tina Prilep, vo ramkite na 

vkupno utvrdeniot limit na prihodite vo 

buxetot.  

 Utvrdenite iznosi  vo Buxetot na 

korisnikot mo`e da bidat prerasporedeni 

pome|u rashodni kategorii, potkategorii, 

stavki i potstavki, so isklu~ok na rashodnite 

stavki i toa: preraspredelbata me|u kapitalni 

rashodi i kapitalni transferi. 

        So Odluka za prenamena odobrenite 

sredstva vo buxetot na nivo na stavka vo 

ramkite na programa i buxet, ne mo`e da bidat 

namaleni pove}e od 20%, dodeka odobrenite 

sredstva za plati i nadomestoci ne mo`e da se 

zgolemat pove}e od 10%. 
^len 6 

 Isplatata na platite na vrabotenite 

}e se izvr{uva vo ramkite na obezbedenite 

sredstva vo buxetot, i soglasno zakon. 

- Vrednosta na koeficientot za isplata na 

plata na Gradona~alnikot se utvrduva na nivo 

od 3,40.  Pojdovna osnova za 1(edinica ) 

koeficient iznesuva 26.755,00 den. 

- Mese~niot nadomestok na ~lenovite na 

Sovetot na Op{tina Prilep za prisustvo na 

sednici na Sovetot na Op{tina Prilep se 

utvrduva na iznos od 70% od prose~nata mese~na 

neto plata vo Republikata isplatena vo 

prethodnata godina. 

- Na Pretsedatelot na Sovetot na Op{tina 

Prilep za rakovodewe i organizirawe na 

rabotata na Sovetot se zgolemuva za 30% od 

utvrdeniot nadomestok {to go primaat 

ostanatite sovetnici. 

- Za dr`avnite slu`benici vrednosta na bodot 

se utvrduva na nivo od 76.8 denari. 

- Vrednosta na koeficientot za isplata na 
plati za vrabotenite soglasno odredbite na 
Zakonot za rabotni odnosi se utvrduva vo 
visina od  8.406,oo denari.                           

^len 7 

     Vo slu~aj na boleduvawe podolgo od {est 

meseci i vo slu~aj na pote{ki posledici od 

elementarni nepogodi vo smisla na Zakonot za 

za{tita od elementarni nepogodi, i drugi 

slu~ai na rabotnikot mu se isplatuva pomo{ 

vo visina od edna posledno isplatena prose~na 

mese~na plata vo organot kade {to e vraboten.  

     Nadomestokot za otpremnina za 

penzionirawe vo op{tinata i lokalnata javna 

ustanova se ispla}a vrz osnova na ~l.9 st.1 

alinea 2 i st.2 od Zakonot za isplata na 

platite. 

     Za koristewe na sredstvata od rezervite 

odlu~uva Sovetot na Op{tina Prilep. 
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^len 8 

     Sredstvata za stoki i uslugi potrebni za 

vr{ewe na redovnite funkcii na korisnicite 

na Buxetot se nabavuvaat so fakturi vo koi 

posebno se iska`uvaat rashodite po pooddelni 

stavki.  

     Nabavkata na stoki i vr{eweto na uslugi se 

vr{i i so smetkopotvrdi, no samo vo 

ograni~eni poedine~ni iznosi do 6.000,00 

denari kade zadol`itelno mora da bide 

prilo`ena fiskalna smetka, pri {to 

rashodite treba da bidat iska`ani po 

klasifikacija na soodvetniot rashod. 

 

^len 9 

     Sredstvata utvrdeni vo Buxetot i 

rasporedeni vo programite i potprogramite:  

              -Programa           A0- Sovet na Op{tina 

   Potprograma- A00- Sovet na Op{tina 

 - Programa           D0 - Gradona~alnik 

   Potprograma  D00- Gradona~alnik   

 - Programa           E0 - Op{tinska 

administracija 

                 Potprograma  E00- Op{tinska 

administracija 

             -Programa -  F1-Urbanisti~ko 

planirawe i ureduvawe na prostorot 

                -Potprograma  F10 -Urbanisti~ko 

planirawe 

               - Programa  G1-Lokalen konomski 

razvoj 

                 Potprograma  G10-Podr{ka na 

lokalniot ekonomski razvoj 

               - Programa: J3  - Javno osvetluvawe 

                 Potprograma J30 - javno osvetluvawe  

               -Programa J4 - Javna ~istota 

               - Potprograma J40 -Javna ^istota 

              -  Programa- J6  - Odr`uvawe i za{tita 

na lokalni pati{ta i                                             

ulici i regulirawe na re`im na soobra}ajot 

                -Potprograma-J60- odr`uvawe i 

za{tita na lokalni pati{ta i ulici i 

regulirawe na re`im na soobraj}aj. 

             -  Programa- J8  - Drugi komunalni 

uslugi 

                -Potprograma-J80- drugi komunalni 

uslugi       

             -  Programa- J9  - Od`uvawe na prostori 

za parkirawe 

             - Potprograma J90- Odr`uvawe na 

prostori za parkirawe 

             -  Programa-JA - Izgradba na javno 

osvetluvawe 

                 -Potprograma-JA0- izgradba na javno 

osvetluvawe 

            - Programa - JD  -Izgradba i 

rekonstrukcija na lokalni pati{ta                                               

i ulici. 

                 -Potprograma- JD0 –Izgradba i 

rekonstrukcija na lokalni pati{ta i ulici 

                 -Potprograma- JDA-Izgradba na ulici 

i pati{ta vo Op{tina Prilep. 

             - Programa - JG  -Izgradba na sistemi 

za vodosnabduvawe 

                 -Potprograma- JG0-Izgradba na 

sistemi za vodosnabduvawe 

                 -Potprograma- JGA-Izgradba na 

vodovod vo naselba Gradina. 

           -  Programa- JI   - Izgradba na sistemi za 

odveduvawe i pre~istu-vawe na otpadni vodi. 

                -Potprograma-JI0- Izgradba na sistemi 

za odveduvawe i pre~istuvawe na otpadni vodi 

           Potprograma-JIA- Regulacija na fekalna 

i atmosferska kanalizacija vo naselba 

Gradina.   

          -Programa JL- Drugi komunalni uslugi 

(Kapitalni tro{oci) 

          Potprograma JL0 - Drugi komunalni 

uslugi (Kapitalni tro{oci) 

          Potprograma JLA - Izgradba na potporni 

yidovi 

          -Programa JN -Urbana oprema 

(Kapitalni tro{oci) 

          -Potprograma JN0- Urbana oprema 

(Kapitalni tro{oci) 

          -  Programa       K1   -Bibliotekarstvo 

          Potprograma K10 -Bibliotekarstvo 

          -Programa K4- Kulturni manifestacii 

i tvore{tvo 

          Potprograma K40-Kulturni 

manifestacii i tvore{tvo 

          -Programa KA - Kulturni manifestacii 

i tvore{tvo   (kapitalni    

   

 tro{oci) 

          -Potprograma KA0 - Kulturni 

manifestacii i tvore{tvo (kapitalni  

   

    

tro{oci) 

         -  Programa- L0- Sport i Rekreacija  

         Potprograma- L00- Sport i Rekreacija  

         -    Programa    N1  -Osnovno obrazovanie 

         Potprograma N10  -Osnovno obrazovanie  

        -Programa –N2  -Sredno obrazovanie 

         Potprograma - N20- Sredno obrazovanie 

        -Programa - NA - Obrazovanie (kapitalni 

tro{oci) 

        - Potprograma- NA0 - Obrazovanie 

(kapitalni tro{oci) 

        -Potprograma - NAA – Izgradba na 

u~ili{ta vo naselba „Sto~en Pazar” 

         -    Programa- V1- Detski gradinki 

         Potprograma -V10-Detski gradinki 

         -    Programa- V2- Domovi za stari lica 

        Potprograma-V20-Domovi za stari lica  

          -   Programa       W0-Protivpo`arna 

za{tita 

         Potprograma W00 -Protivpo`arna 

za{tita. 
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^len 10 

              Buxetot na Op{tina Prilep se 

izvr{uva od 01.01.2015 do 31.12.2015 godina.  

 

^len 11 

              Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na 

objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na Op{tina 

Prilep", a }e se primenuva od 01 Januari 2015 

godina. 

 

 
Broj   07 - 2941/3                                  PRETSEDATEL 

 26 .12.2014 godина                   na Sovetot na Op{tina Prilep      

     P r i l e p                                   м-r Nikola Dimeski 

 

 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА 
СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2015 ГОДИНА 

 
 

 
                   1. Програмата за работа на Советот на 
Општина Прилеп за 2015 година, се објавува во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 
 
 
Број 08 - 2943/3                                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                               Марјан Ристески 
 
 

                 Врз основа на член 29 точка 3 од Законот 
за локалната самоуправа ("Службен весник на 
Р.Македонија" бр 5/2002), член 26 став 1 точка 3 од 
Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник  на 
Општина Прилеп„ бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) и 
член 119 од Деловникот на Советот на Општина 
Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп 
бр.11/2004), Советот на Општина Прилеп на 
седницата,   одржана на 26.12.2014 година, донесе: 
 
 

П Р О Г Р А М А 
за работа на Советот на Општина Прилеп за 2015 

година 
                       I. ОПШТ ДЕЛ 
          Според надлежностите што се определени со 
Уставот на Република Македонија, Законот за 
локалната самоуправа, Стаутот и Деловникот за 
работа на Советот на Општина Прилеп, Советот 
донесува Програма за работа за 2015 година. 
          Во Програмата се обележани основните 

рамки и насоки за работа на Советот во 
календарската 2015 година согласно со 
надлежностите кои се во ингеренции на Советот.  
 Програмата овозможува транспарентност 
во работата на Општината и е отворена за 
постојано проширување и дополнување согласно 
со укажувања на заинтересирани субјекти и 
поединци од Општината.  
 
II. ПОСЕБЕН ДЕЛ 
II.1. Прво тримесечие - период ЈАНУАРИ - МАРТ 
2015 година 
   

НОСИТЕЛ: Сектор за урбанизам, комунални 
работи и заштита на животна средина.      
РАЗГЛЕДУВА:Комисија за урбанизам, 
комунални  дејности и заштита на животна 
средина  
ДОНЕСУВА:Советот на Општина Прилеп. 

 

 Програма за изработка на урбанистички планови на 
територијата на Општина Прилеп за 2015 година. 

 Програма за поставување на урбана опрема на 
подрачјето на Општина Прилеп за 2015 година. 

 Донесување, изменување и дополнување на 
урбанистичките планови во Општина Прилеп. 

 Утврдување на услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти, промена на 
сообраќајната инфраструктура и вклопување на 
бесправните објекти како и утврдување услови за 
пренамена на објектите. 
 
 

ИЗРАБОТУВА: ЈКП "Комуналец" Прилеп, ЈКП 
"Водовод и канализација" Прилеп, ЈКП"Пазари" 
Прилеп, ЈП за ПУП Прилеп,Сектор за финансирање 
ЕЛС 
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за финансирање и буџет 
ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 

 Завршна сметка на Буџетот на Општина Прилеп за 
2014 година. 

 Завршна сметка за финансиското работење на ЈКП 
"Комуналец" Прилеп за  2014 година.  

 Завршна сметка за финансиското работење на ЈКП 
"Водовод и канализација" Прилеп за  2014 година. 

 Завршна сметка за финансиското работење на 
ЈКП"Пазари" Прилеп за  2014  година.  

 Завршна сметка за финансиското работење на ЈП за 
ПУП Прилеп за 2014 година 
 

ИЗРАБОТУВА: основните и средните училишта 
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за финансирање и буџет 
ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ "Кочо 
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Рацин" - Прилеп  

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ "Рампо 
Левката" - Прилеп. 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ "Кире 
Гаврилоски" - Прилеп. 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ ООУ "Гоце 
Делчев" - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ "Добре 
Јованоски" - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ "Блаже 
Конески" - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ "Климент 
Охридски" - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ "Круме 
Волнароски" - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ "Страшо 
Пинџур" - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ ’Кирил и 
Методиј’ - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на СОУ "Мирче 
Ацев" - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на СОУ "Орде 
Чопела" - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на СОУ "Ристе 
Ристески" - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на СОУ "Ѓорче 
Петров" - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на СОУ "Кузман 
Јосифоски" - Прилеп 

 Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООМУ „ Ордан 
Михајлоски- Прилеп 
 

ИЗРАБОТУВА: ЈКП "Комуналец" Прилеп, ЈОУДГ 
„Наша иднина" Прилеп, ЈОУ Градска библиотека 
„Борка Талески„-Прилеп 
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за урбанизам,  
комунални дејности и заштита на животна средина 
и Комисија за општествени дејности и правата на 
децата 
ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 Извештај за извршениот Оперативен план на ЈКП 
„Комуналец„- Прилеп за 2014 година. 

 Извештајот за реализирани активности на ЈОУДГ 
„Наша иднина" Прилеп за 2014 година 

 Извештајот за реализација на Годишната Програма 
за работа на ЈОУДГ „Наша иднина" Прилеп за 2014 
година 

  Извештајот за работата на ЈОУ Градска библиотека 
„Борка Талески„-Прилеп 
 

ИЗРАБОТУВА: Комисија за општествени  дејности и 
Комисија за одбележување на  значални настани, 
личности и празници 
НОСИТЕЛ: Совет на Општина Прилеп и Комисијата 
за  општествени дејности 

 

 Програма за одбележување на верскиот празник 
,,Прочка" и учество во 

манифестацијата ,,Собири на карневалски 
градови".  

 Одлука за продолжување на работното време на 
угостителските објекти за време на Меѓународниот 
карневал ,,ПРОЧКА’’ за 2015 година 

 Советнички прашања и одговори. 
 
             II.2. Второ тримесечие - период АПРИЛ - 
ЈУНИ 2015 година 
 

НОСИТЕЛ: Сектор за урбанизам, комунални работи 
и 
 заштита на животна средина.      
РАЗГЛЕДУВА:    Комисија за урбанизам, комунални  
дејности и заштита на животна средина  
ДОНЕСУВА:Советот на Општина Прилеп. 

 

 Утврдување на услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти, промена на 
сообраќајната инфраструктура и вклопување на 
бесправните објекти како и утврдување услови за 
пренамена на објектите. 

 Донесување, изменување и дополнување на 
урбанистичките планови во Општина Прилеп. 
 

ИЗРАБОТУВА: ЈКП "Комуналец" Прилеп, ЈКП 
"Водовод и канализација" Прилеп, ЈКП"Пазари" 
Прилеп, ЈП за ПУП Прилеп,Сектор за финансирање 
ЕЛС 
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за финансирање и буџет 
ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 Извештај за извршување на Буџетот на Општина 
Прилеп за прв квартал, 

 Финансискиот Извештај за финансиското работење 
на ЈП за ПУП Прилеп, за прв квартал 

 Финансискиот Извештај за финансиското работење 
на ЈКП ,,Водовод и канализација’’ Прилеп, за прв 
квартал 

 Финансискиот Извештај за финансиското работење 
на ЈКП ,,Пазари’’ Прилеп, за прв квартал 

 Финансискиот Извештај за финансиското работење 
на ЈКП ,,Комуналец’’ Прилеп, за прв квартал 
 

ИЗРАБОТУВА: основните и средните училишта 
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за општествени дејности и 
правата на децата 
ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 

 Финансиски план на ООУ "Кочо Рацин" - Прилеп за 
2015 

 Финансиски план на ООУ "Рампо Левката" - Прилеп 
за 2015 

 Финансиски план на ООУ "Кире Гаврилоски" - 
Прилеп за 2015 

 Финансиски план на ООУ ООУ "Гоце Делчев" - 
Прилеп за 2015 
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 Финансиски план на ООУ "Добре Јованоски" - 
Прилеп за 2015 

 Финансиски план на ООУ "Блаже Конески" - Прилеп 
за 2015 

 Финансиски план на ООУ "Климент Охридски" - 
Прилеп за 2015 

 Финансиски план на ООУ "Круме Волнароски" - 
Прилеп за 2015 

 Финансиски план на ООУ "Страшо Пинџур" - 
Прилеп за 2015 

 Финансиски план на ООУ ’Кирил и Методиј’ - 
Прилеп за 2015 

 Финансиски план на СОУ "Мирче Ацев" - Прилеп за 
2015 

 Финансиски план на СОУ "Орде Чопела" - Прилеп 
за 2015 

 Финансиски план на СОУ "Ристе Ристески" - Прилеп 
за 2015 

 Финансиски план на СОУ "Ѓорче Петров" - Прилеп 
за 2015 

 Финансиски план на СОУ "Кузман Јосифоски" - 
Прилеп за 2015 

 Финансиски план на ООМУ „ Ордан Михајлоски- 
Прилеп за 2015 

НОСИТЕЛ: Сектор за урбанизам, комунални работи 
и 
 заштита на животна средина.      
РАЗГЛЕДУВА:    Комисија за урбанизам, комунални  
дејности и заштита на животна средина  и Комисија  
за општествени дејности 
ДОНЕСУВА:Советот на Општина Прилеп. 

 

 Правилник за поставување на урбана опрема;  
 

ИЗРАБОТУВА: ЈП за ПУП Прилеп,ЛЕР 
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за урбанизам,  
комунални дејности и заштита на животна средина 
ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 
o Одлука за определување на локалитет за 

организирање на"Фестивал на пивото - 2015 
o Ценовникот на услугите за паркирање на патнички 

моторни возила на Јавните паркиралишта од 
значење за Општина Прилеп за време на оджување 
на ПИВО ФЕСТ 2015 – ПРИЛЕП 

o Одлука за продолжувње на работното време на 
угостителските објекти за време на одржување на 
"Фестивал на пивото - 2015 
II.3. Трето тримесечие - период ЈУЛИ - СЕПТЕМВРИ 
2015 година 
 

НОСИТЕЛ: Сектор за урбанизам, комунални работи 
и 
 заштита на животна средина.      
РАЗГЛЕДУВА:    Комисија за урбанизам, комунални  
дејности и заштита на животна средина  
ДОНЕСУВА:Советот на Општина Прилеп. 

 

 Утврдување на услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти, промена на 
сообраќајната инфраструктура и вклопување на 
бесправните објекти како и утврдување услови за 
пренамена на објектите. 

 Донесување, изменување и дополнување на 
урбанистичките планови во Општина Прилеп. 

ИЗРАБОТУВА: ЈКП "Комуналец" Прилеп, ЈКП 
"Водовод и канализација" Прилеп, ЈКП"Пазари" 
Прилеп, ЈП за ПУП Прилеп,Сектор за финансирање 
ЕЛС 
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за финансирање и буџет 
ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 Извештај за извршување на Буџетот на Општина 
Прилеп за втор квартал, 

 Финансискиот Извештај за финансиското работење 
на ЈП за ПУП Прилеп, за втор квартал 

 Финансискиот Извештај за финансиското работење 
на ЈКП ,,Водовод и канализација’’ Прилеп, за втор 
квартал 

 Финансискиот Извештај за финансиското работење 
на ЈКП ,,Пазари’’ Прилеп, за втор квартал 

 Финансискиот Извештај за финансиското работење 
на ЈКП ,,Комуналец’’ Прилеп, за втор квартал 
 

ИЗРАБОТУВА: Комисија за одбележување на  
значални настани, личности и празници   во  
соработка со Сојузот  
на борците 
РАЗГЛЕДУВА: Советот на Општина Прилеп 
УСВОЈУВА:       Советот на Општина Прилеп. 

 

 Програма за прославување на 11 Октомври.  
 

ИЗРАБОТУВА: ПС прилеп 
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за општествени дејности 
ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 

 Информација за превземените мерки за 
безбедноста на сообраќајот на патиштата во 
Општина Прилеп. 

ИЗРАБОТУВА: сите ООУ и СОУ 
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за општествени дејности 
ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 Годишниот Извештај за работа на ООУ "Кочо 
Рацин" - Прилеп, за учебната 2014/2015 година 

 Годишниот Извештај за работа на ООУ "Рампо 
Левката" - Прилеп, за учебната 2014/2015 година 

 Годишниот Извештај за работа на ООУ "Кире 
Гаврилоски" - Прилеп, за учебната 
2014/2015година 

 Годишниот Извештај за работа на ООУ "Гоце 
Делчев" - Прилеп, за учебната 2014/2015 година 

 Годишниот Извештај за работа на ООУ "Добре 
Јованоски" - Прилеп, за учебната 2014/2015 година 

 Годишниот Извештај за работа на ООУ "Блаже 
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Конески" - Прилеп, за учебната 2014/2015 година  

 Годишниот Извештај за работа на ООУ "Климент 
Охридски" - Прилеп, за учебната 2014/2015 година 

 Годишниот Извештај за работа на ООУ "Круме 
Волнароски" - Прилеп, за учебната 2014/2015 
година 

 Годишниот Извештај за работа на ООУ "Страшо 
Пинџур" - Прилеп, за учебната 2014/2015 година 

 Годишниот Извештај за работа на ООУ ’Кирил и 
Методиј’ - Прилеп, за учебната 2014/2015 година 

 Годишниот Извештај за работа на СОУ "Мирче 
Ацев" - Прилеп, за учебната 2014/2015 година 

 Годишниот Извештај за работа на СОУ "Орде 
Чопела" - Прилеп, за учебната 2014/2015 година 

 Годишниот Извештај за работа на СОУ "Ристе 
Ристески" - Прилеп, за учебната 2014/2015 година 

 Годишниот Извештај за работа на СОУ "Ѓорче 
Петров" - Прилеп, за учебната 2014/2015 година 

 Годишниот Извештај за работа на СОУ "Кузман 
Јосифоски" - Прилеп, за учебната 2014/2015 година 

 Годишниот Извештај за работа на ООМУ „ Ордан 
Михајлоски-Прилеп, за учебната 2014/2015 година 

 Годишна Програма за работа на ООУ "Кочо Рацин’ - 
Прилеп, 

 за учебната 2015/2016 година 

 Годишна Програма за работа на ООУ "Рампо 
Левката"- Прилеп, за учебната 2015/2016 година 

 Годишна Програма за работа на ООУ "Кире 
Гаврилоски" - Прилеп, за учебната 2015/2016 
година 

 Годишна Програма за работа на ООУ "Гоце 
Делчев"- Прилеп, 

 за учебната 2015/2016 година 

 Годишна Програма за работа на ООУ "Добре 
Јованоски" - Прилеп, за учебната 2015/2016 година 

 Годишна Програма за работа на ООУ "Блаже 
Конески"- Прилеп, за учебната 2015/2016 година 

 Годишна Програма за работа на ООУ "Климент 
Охридски" - Прилеп, за учебната 2015/2016 година 

 Годишна Програма за работа на ООУ "Круме 
Волнароски" - Прилеп, за учебната 2015/2016 
година 

 Годишна Програма за работа на ООУ "Страшо 
Пинџур" - Прилеп, за учебната 2015/2016 година 

 Годишна Програма за работа на ООУ ’Кирил и 
Методиј’ - Прилеп, за учебната 2015/2016 година 

 Годишна Програма за работа на СОУ "Мирче Ацев’ - 
Прилеп, 

 за учебната 2015/2016 година 

 Годишна Програма за работа на СОУ "Орде 
Чопела"- Прилеп, 

 за учебната 2015/2016 година 

 Годишна Програма за работа на СОУ "Ристе 
Ристески" - Прилеп, за учебната 2015/2016 година 

 Годишна Програма за работа на СОУ "Ѓорче 
Петров" - Прилеп, за учебната 2015/2016 година.  

 Годишна Програма за работа на СОУ "Кузман 

Јосифоски"- Прилеп, за учебната 2015/2016 година 

 Годишна Програма за работа на ООМУ „ Ордан 
Михајлоски- Прилеп, за учебната 2015/2016 година 

 Програмата за изведување на научно наставни - 
екскурзи во учебната 2015/2016 година на ООУ 
"Кочо Рацин"- Прилеп 

 Програмата за изведување на научно наставни - 
екскурзи во учебната 2015/2016 година на ООУ 
"Рампо Левката"- Прилеп 

 Програмата за изведување на научно наставни - 
екскурзи во учебната 2015/2016 година на ООУ 
"Кире Гаврилоски"- Прилеп 

 Програмата за изведување на научно наставни - 
екскурзи во учебната 2015/2016 година на ООУ 
"Гоце Делчев"- Прилеп 

 Програмата за изведување на научно наставни - 
екскурзи во учебната 2015/2016 година на ООУ 
"Добре Јованоски"- Прилеп 

 Програмата за изведување на научно наставни - 
екскурзи во учебната 2015/2016 година на ООУ 
"Блаже Конески"- Прилеп 

 Програмата за изведување на научно наставни - 
екскурзи во учебната 2015/2016 година на ООУ 
"Климент Охридски"- Прилеп 

 Програмата за изведување на научно наставни - 
екскурзи во учебната 2015/2016 година на ООУ 
"Страшо Пинџур"- Прилеп 
II. 4.  Четврто тримесечие - период ОКТОМВРИ - 
ДЕКЕМВРИ 2015 година 
 

НОСИТЕЛ: Сектор за урбанизам, комунални работи 
и 
 заштита на животна средина.      
РАЗГЛЕДУВА:    Комисија за урбанизам, комунални  
дејности и заштита на животна средина  
ДОНЕСУВА:Советот на Општина Прилеп. 

 

 Утврдување на услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти, промена на 
сообраќајната инфраструктура и вклопување на 
бесправните објекти како и утврдување услови за 
пренамена на објектите. 

 Донесување, изменување и дополнување на 
урбанистичките планови во Општина Прилеп. 

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за одбележување 
 на значајни настани, личности и празници 
УСВОЈУВА: Комисија за одбележување на значални  
настани, личности и празници 

 

 Доделување на награди 3 Ноември. 

РАЗГЛЕДУВА: ЈКП "Комуналец" Прилеп, ЈКП 
"Водовод и канализација" Прилеп, ЈКП"Пазари" 
Прилеп, ЈП за ПУП Прилеп,Сектор за финансирање 
ЕЛС 
УСВОЈУВА: Комисија за финансирање и буџет 
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 Извештај за извршување на Буџетот на Општина 
Прилеп за трет квартал, 

 Финансискиот Извештај за финансиското работење 
на ЈП за ПУП Прилеп, за трет квартал 

 Финансискиот Извештај за финансиското работење 
на ЈКП ,,Водовод и канализација’’ Прилеп, за трет 
квартал 

 Финансискиот Извештај за финансиското работење 
на ЈКП ,,Пазари’’ Прилеп, за трет квартал 

 Финансискиот Извештај за финансиското работење 
на ЈКП ,,Комуналец’’ Прилеп, за трет квартал 

 Извештајот за работата на ПС - Општа надлежност 
Прилеп во првото полугодие 2015 година 

 План на програми за развој на Општина Прилеп за 
2016 година 

 Давање согласност на СОУ за паралелки со помал 
број на ученици. 

ИЗРАБОТУВА: Одделение  за локални  
 патишта и улици 
РАЗГЛЕДУВА:Комисија за урбанизам,  
комунални дејности и заштита на животна 
средина 
ДОНЕСУВА: Советот на Општина Прилеп 

 

 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА за организирање и 
функционирање на зимската служба на подрачјето 
од Општина Прилеп, за сезоната 2015/2016 
 

ИЗРАБОТУВА:Комисија за општествени  
дејности 
ДОНЕСУВА:Советот на Општина Прилеп 

   

 Програма за работа на Советот на Општина Прилеп 
за 2016 година. 

ИЗРАБОТУВА: ЈКП "Комуналец" Прилеп, ЈКП 
"Водовод и канализација" Прилеп, ЈКП"Пазари" 
Прилеп, ЈП за ПУП Прилеп,Сектор за финансирање 
ЕЛС 
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за финансирање и буџет 
ДОНЕСУВА:Совет на Општина  Прилеп 

 

 Буџет на Општина Прилеп за 2016 година. 

 Одлука за извршување на Буџетот за 2016 година. 

 Финансиски план на ЈКП,,Комуналец", Прилеп за  
2016 година.  

 Финансиски план на ЈКП,,Водовод и канализација" 
Прилеп за  2016 година.  

 Финансиски план на ЈКП,,Пазари" Прилеп за  2016 
година.  

 Финансиски план на ЈП за ,,ПУП" Прилеп за  2016 
година 

 Програмата за работа на ЈП за ПУП Прилеп, за 2016 
година 

 Програмата за работа на ЈКП ,,Водовод и 
канализација"Прилеп, за 2016 година 

 Програмата за работа на ЈКП ,,Пазари" Прилеп, за 
2016 година 

 Програмата за работа на ЈКП,,Комуналец", Прилеп 

за  2016 година 

 Програмата за работа на ЈОУ Градска библиотека 
,,Борка Талески’’Прилеп за 2016 година 

 Програмата за работа на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-
Прилеп за 2016 година 

 Програмата на ЈКП,, Комуналец’’- Прилеп за 
одржување на јавна чистота на Општина Прилеп за 
2016 година 

 Програмата на ЈКП,, Комуналец’’- Прилеп за работа 
на градски гробишта и капела за 2016 година 

 Програмата на ЈКП,, Комуналец’’- Прилеп за 
одржување и користење на паркови, зеленило, 
парк-шуми и рекреативни површина на Општина 
Прилеп за 2016 година 

 Програмата на ЈКП,, Комуналец’’- Прилеп за 
управување со отпад на територијата на Општина 
Прилеп за 2016 година 

 Програма за уредување на градежното земјиште на 
подрачјето на Општина Прилеп за 2015 година. 

 
III.НОРМАТИВЕН ДЕЛ 
Со овој дел од Програмата за работа на Советот на 
Општина Прилеп се обработува нормативната 
дејност на Советот што треба да се извршува во 
текот на 2015 година, која се сведува во 
донесување на нормативни акти за усогласување 
на постојните прописи во изминатиот период од 
страна на Советот врз основа на прописите што ќе 
бидат донесени во 2015 година.  
 
IV.ЗАВРШЕН ДЕЛ 
             При разгледувањето на Буџетот и Завршната 
сметка да се даде поголема јавност.  
             За извршување на Програмата се 
задолжуваат предлагачите, изготвувачите и сите 
останати учесници да се придржуваат на роковите 
утврдени со програмата. 
              Во текот на 2015 година, Советот на 
Општина Прилеп ќе ги разгледува и сите 
дополнителни прашања што ќе произлезат од 
тековното работење. 
             Извршувањето на Програмата ќе зависи од 
законските и финансиските услови.  
 
  Програмата да се проследи до 
Градоначалникот и да се објави во "Службен 
гласник на Општината Прилеп". 
 
Број  07 –2941/4                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                           на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                      м-р Никола Димески 
     
 

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

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ 
НА СТРАТЕГИЈА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 2014-2020 
 
              1. Одлуката за усвојување на Стратегија за 
локален економски развој на Општина Прилеп 
2014-2020,  се објавува во "Службен гласник на 
Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/4                                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                   на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                Марјан Ристески 
 

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 26.12.2014 година,  донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за усвојување на Стратегија за локален економски 
развој на Општина Прилеп 2014-2020 

 
член 1 

            Се усвојува Стратегија за локален економски 
развој на Општина Прилеп 2014-2020. 
 

член 2 
 Стратегијата за локален економски развој 
на Општина Прилеп 2014-2020, е составен дел на 
оваа одлука. 

член 3 
       Одлуката да се достави до Градоначалникот, 
ЛЕР и архивата на Општина Прилеп. 
 

член 4 
      Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот 
на нејзиното објавување во „Службен гласник на 
Општина Прилеп". 
 
Број  07 –2941/5                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                           на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                      м-р Никола Димески 
     
 

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

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА ВО 

ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 
ЗА 2015 ГОДИНА 

 

 
      1. Програмата за работа во областа на 

располагањето со градежно земјиште во 
сопственост на Република Македонија на 
подрачјето на Општина Прилеп за 2015 година,  се 
објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 2943/5                                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                   на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                               Марјан Ристески 
 

     

 Врз основа на член 89од Законот за 
градежноземјиште (Сл.весник на РМ бр.17/2011 од 
11.02.2011и законот за изменување и дополнување 
на законот за градежно земјиште, Сл.весник на РМ 
бр.53/2011 од 14.04.2011, бр.144/2012 од 
15.11.2012г., бр.137 од 07.10.2013г и бр.163 од 
26.11.2013г.), Советот на Општина 
Прилепнаседницата одржана на ден 26.12.2014, 
донесе: 

ПРОГРАМА  
за работа во областа на располагањето со 

градежно земјиште во сопственост на Република 
Македонија на подрачјето на Општина Прилеп за 

2015 година 
 

ВОВЕД: 
Општ дел  
 Со донесување на законот за градежно 
земјиште (Сл.весник на РМ бр.17/2011 од 
11.02.2011) и законот за изменување и 
дополнување на законот за градежно земјиште 
(Сл.весник на РМ бр.53/2011 од 14.04.2011, 
бр.144/2012 од 15.11.2012г., бр.137 од 07.10.2013г 
и бр.163 од 26.11.2013г.), градежното земјиште 
може да биде во сопственост на Република 
Македонија, општините, општините во градот 
Скопје и градот Скопје, домашни и странски правни 
и физички лица. 
 Сопственоста на градежното земјиште 
создава права и обврски. Сопственоста на 
градежното земјиште вклучува и право на градење 
на земјиштето. Одлука за стекнување на 
сопственост на градежното земјиште за општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје  го 
донесува Советотнаопштината. 
 Сопственоста на општините им ги 
овозможува следните права: право на градење, 
право на користење, пренесување на правото на 
градење на други лица и отуѓување на градежното 
земјиште.  
 Со градежното земјиште сопственост на 
Република Македонија управува Владата на 
Република Македонија.  
 Градежното земјиште наменето за општа 
употреба можат да го користат сите правни и 
физички лица, општините, општините во градот 
Скопје и градот Скопје. Правото на користење 
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Владата на Република Македонија може да го 
пренесе на општините. 
 Сопственоста на градежното земјиште ја 
опфаќа неговата површина и се она што е со него 
трајно поврзано, а се наоѓа над или под 
површината.  
 Градежното земјиште е добро од општ 
интерес за Република Македонија, а уредувањето 
на градежното земјиште е од јавен интерес. 
 Градежното земјиште може да биде 
изградено и неизградено, уредено и неуредено. 
Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е 
изграден објект од траен карактер и земјиштето 
што служи за редовна употреба на објектот во 
границите на градежната парцела.  
 Уредено градежно земјиште е земјиште 
опремено со комунална инфраструктура, додека 
неуредено градежно земјиште  е земјиште на кое 
нема изграедно комунална инфраструктура.  
 Градежно земјиште е земјште кое е 
планирано со урбанистички план или урбанистичка 
планска документација. 
 Градежна парцела е дел од градежното 
земјиште, чии граници се утврдени со 
урбанистички план или урбанистичка планска 
документација и може да се состои од една, од дел 
или од повеќе катастарски парцели.  
 Објект од траен карактер е објект изграден 
со дoкументација(одобрение) и заведен во јавните 
книги за недвижности.  
 Објект од времен карактер е објект 
поставен со одобрение за поставување до 
реализација на урбанистички план или 
урбанистичка документација. Времените објекти не 
се дел од градежното земјиште и врз основа на нив 
не може да се стекне сопственост на градежното 
земјиште.  
 Инфраструктурен објект е подземна или 
надземна градба за инсталации од комуналната 
инфраструктура.  
 Прометот со градежното земјиште е 
слободен.  
 Градежното земјиште сопственост на 
Република Македонија може да се отуѓи, даде на 
користење (концесија или јавно приватно 
партнерство), даде под долготраен и краткотраен 
закуп, разменува или да се востановат други 
стварни права. 
  
А) Просторен опфат и предмет на Програмата 
Предмет на Програмата е менаџирање со 
градежното земјиште во сопственост на Република 
Македонија што се наоѓа на територијата на 
Општина Прилеп,  дефинирана според 
територијалната организација на Република 
Македонија, за време на календарска 2015 година. 
За да може да се врши отуѓување, давање под 
закуп, на градежното земјиште потребно е да се 
изработи мапа на државното градежно земјиште 

во општината со сите нумерички податоци за 
истото. 
Важен фактор во оваа постапка е и категоријата 
урбанистички план, односно урбанистичките 
планови врз основа на кои може да се издаде 
одобрение за градење. 
Во Годишната  Програма се предвидува предмет на 
менаџирање со градежното земјиште во 
сопственост на Република Македонија да бидат 
градежните парцели што се наоѓаат на териториите 
на: 

 ДУП за УАЕ 11-дел, донесен со одлука бр. 07-449/7 

од 23.04.1999г 

 ДУП за  населено место ГОЛЕМО КОЊАРИ,  

донесен со Одлука бр. 02-4818/2 од 02.11.1998 

год. 

 ДУП за УЕ 11, УБ 11.04 и 11.05, донесен со одлука 

бр. 07-1045/13 од 27.04.2012г 

 ДУП за УЕ8, УБ 8.02, плански опфат "1" донесенсо 

одлука бр. 07-1244/11 од 18.06.2014г. 

 ДУП за УЕ10, УБ 10-дел донесен со одлука бр. 07-

1367/8 од 04.06.2010г. 

 "ДУП за УЕ13, УБ 13.01 - дел  и УБ 13.02 - дел,  

плански опфат "3" донесен со одлука бр. 07-

1820/11 од 26.08.2014г.,, 

 За изградба на објекти за лесна и незагадувачка 

индустрија Г2 согласно ДУП за  УАЕ 19, УБ 19/3-

дел, ..Металец.. донесен со Одлука бр. 07-2351/5 

од 14.12.2006г.,, 

 за изградба на објект за големи трговски единици 

Б2согласно ДУП за УЕ 9, УБ 9.02, донесен со 

Одлука бр. 07-2587/13 од 03.10.2012год. 

Б) Основи за изработка на Програмата 
 

 Законски основ 
Законски основ на програмата за управување со 
градежното земјиште се: 
Закон за локалната самоуправа (Сл. Весник на РМ 
5/2002), 
Закон за градежно земјиште (Сл.весник на РМ 
бр.17/2011 од 11.02.2011) 
Законот за изменување и дополнување на законот 
за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.53/2011 
од 14.04.2011) 
Законот за изменување и дополнување на законот 
за градежно земјиште (Сл.весник на РМ 
бр.144/2012 од 15.11.2012) 
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Законот за изменување и дополнување на законот 
за градежно земјиште (Сл.весник на РМ 
бр.137/2013 од 07.10.2013 и бр.163 од 16.11.2013г.) 
чл. 14од Статутот на Општина Прилеп  (Сл. Гласник 
бр. 6/2003 и 4/2005) 
 

 Основни плански документи 
1. ДУП за УАЕ 11-дел, донесен со одлука бр. 07-449/7 

од 23.04.1999г 

2. ДУП за  населено место ГОЛЕМО КОЊАРИ,  

донесен со Одлука бр. 02-4818/2 од 02.11.1998 

год. 

3. ДУП за УЕ 11, УБ 11.04 и 11.05, донесен со одлука 

бр. 07-1045/13 од 27.04.2012г 

4. ДУП за УЕ8, УБ 8.02, плански опфат "1" донесен со 

одлука бр. 07-1244/11 од 18.06.2014г. 

5. ДУП за УЕ10, УБ 10-дел донесен со одлука бр. 07-

1367/8 од 04.06.2010г. 

6. ДУП за УЕ13, УБ 13.01 - дел  и УБ 13.02 - дел,  

плански опфат "3" донесен со одлука бр. 07-

1820/11 од 26.08.2014г. 

7. ДУП за  УАЕ 19, УБ 19/3-дел, ..Металец.. 

донесен со Одлука бр. 07-2351/5 од 

14.12.2006г. 

8. ДУП за УЕ 9, УБ 9.02, донесен со Одлука бр. 07-

2587/13 од 03.10.2012год. 

Други документи потребни за  изработка на Програмата 
се следните стратешки, развојни и плански 
документи донесени на локално ниво: 

o Стратегија за локален економски развој на 
ОпштинаПрилеп за плански период од 2007 до 
2012 год.  

o Локален еколошки акционен план за Општина 
Прилеп за плански период од 2003 до 2008год., во 
2008год. усвоена е иницијатива за изработка на 
втор ЛЕАП за Општина Прилеп. 

o Локален акциски план за вработување на Општина 
Прилеп за плански период од 2009 до 2011год. 

o Генерален урбанистички план на Град Прилеп за 
плански период од 2011 до 2021год. 
 
В) Лица вклучени во изработка на Програмата 

 Методија Зајкоски, дипломиран инжењер архитект, 
раководител на Одделение за управување со 
градежно земјиште 

 Татјана Попоска,  дипломиран инжењер архитект,  
советник воОдделение за управување со градежно 
земјиште 

 Маја Јаковљевиќ , самостоен референт во 
Одделение за управување со градежно земјиште 
Г) Цели на Програмата 
 Општи цели на Програмата 
Обезбедување на услови за социо-економски 
развој на општината, преку правење просторни 
услови за развој. 
 Конкретни цели на Програмата по населени 
места, урбани блокови и локалитети 
Заинтерсираните граѓани за изградба на сопствени 
простори за обавување на дејност можат да ја 
реализираат својата потреба, а со тоа да 
придонесат за развојот на Општина Прилеп на 
начин што ќе обезбедат вработување на 
невработени лица а со тоа и обезбедување на 
подобри услови за живеење од една страна и 
давање на можност за користење на 
расположивите ресурси. 
1. Динамика на реализација на Програмата 
Програмата за 2015г. се планира да се реализира 
во два дела.  Првиот дел би го опфатил првата 
половина од 2015г. во кој период  би се ставиле за 
отуѓување по пат на јавно наддавање сите парцели 
кои што се опфатени во оваа програма. Вториот дел 
би го опфатил периодот после донесувањето на 
новите планови кои што се очекува да се усвојат за 
неколку месеции со кои би се дополнила 
програмата  а би ги опфатил парцелите кои што ќе 
се формираат со нив. 
 Пропишување на условите за надавање 
Се пропишуваат условите за наддавање согласно 
Законот за градежно земјиште односно  се 
определуваатследните параметри:  
- висината на депозитот за учество 
- определување на интернет страницата на која 
ќе се врши надавањето 
- одредување на условите за учество 
- пропишување на други обврски 
- се наведуваат останати релевантни 
информации во врска со надавањето 
 Лица надлежни за реализацијата на 
Програмата 
Ицко Чупаркоски – дипломиран инжињер архитект 
Давор Глигоровски - дипломиран правник 
Бошко Талески – дипломиран економист 
Методија Зајкоски – дипломиран инжињер 
архитект 
2. Проценка на финансиските приливи по основ 
на реализација на Програмата 
Се очекува прилив на средства : 

 од продажба на парцели за индивидуално 
домување – 590358,00ден 

 од продажба на парцели за индустрија – 
692.106,00ден 

 од продажба на парцели за колективно  
домување – 1.345.920,00ден 

 од продажба на парцела за големи трговски 
единици – 3.719.100,00ден 
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3. Проценкана финансиските средства потребни за 
реализација на Програмата 
Финансиските средства потребни за реализација на 
програмате се состојат од проценети средства 
потребни за огласување на градежните локации 
што ќе бидат предмет на отуѓување, односно 
давање под закуп на градежното земјиште без 
нивно рекламирање кои што изнесуваат 
225.438,00ден. 
 

4. Преодни и завршни одредби 
 

- Програмата ја усвојува Советот на општината. 
- Програмата може да се изменува и дополнува на 

начин и постапка иста по која и се донесува. 
- За спроведувањето на оваа Програма надлежен е 

Градоначалникот на општинаПрилеп. 
- Програмата влегува во сила со денот на 

објавувањето воСлужбениот гласник на општината. 
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ДУП за УАЕ 11-дел, донесен со одлука бр. 07-449/7 од 23.04.1999г 

25
7 373 А1 

домување во 
семејни куќи 986/4 99,00 

297,0
0 

27
% 

0,8
0 / 

С+
2 

61,0
0 

22.753,
00 

25
8 390 А1 

домување во 
семејни куќи 986/5 99,00 

297,0
0 

25
% 

0,7
6 / 

С+
2 

61,0
0 

23.790,
00 

25
9 409 А1 

домување во 
семејни куќи 986/6 99,00 

297,0
0 

24
% 

0,7
3 / 

С+
2 

61,0
0 

24.949,
00 

ДУП за  населено место ГОЛЕМО КОЊАРИ,  донесен со Одлука бр. 02-4818/2 од 02.11.1998 год. 

18
8 

450,00 
A1 

домување во 
семејни куќи 

1466/
12 99,00 

198,0
0 

22
% 

0,4
4 / 

П+
1 

61,0
0 

27.450,
00 

18
9 

500,00 
A1 

домување во 
семејни куќи 

1466/
13 99,00 

198,0
0 

20
% 

0,4
0 / 

П+
1 

61,0
0 

30.500,
00 

19
0 

500,00 
A1 

домување во 
семејни куќи 

1466/
14 99,00 

198,0
0 

20
% 

0,4
0 / 

П+
1 

61,0
0 

30.500,
00 

19
1 

500,00 
A1 

домување во 
семејни куќи 

1466/
15 99,00 

198,0
0 

20
% 

0,4
0 / 

П+
1 

61,0
0 

30.500,
00 

19
2 

500,00 
A1 

домување во 
семејни куќи 

1466/
16 99,00 

198,0
0 

20
% 

0,4
0 / 

П+
1 

61,0
0 

30.500,
00 

19
3 

500,00 
A1 

домување во 
семејни куќи 

1466/
17 99,00 

198,0
0 

20
% 

0,4
0 / 

П+
1 

61,0
0 

30.500,
00 

19
4 

500,00 
A1 

домување во 
семејни куќи 

1466/
18 99,00 

198,0
0 

20
% 

0,4
0 / 

П+
1 

61,0
0 

30.500,
00 

19
5 

500,00 
A1 

домување во 
семејни куќи 

1466/
19 99,00 

198,0
0 

20
% 

0,4
0 / 

П+
1 

61,0
0 

30.500,
00 

ДУП за УЕ 11, УБ 11.04 и 11.05, донесен со одлука бр. 07-1045/13 од 27.04.2012г 

75 443,00 A1 
домување во 
семејни куќи / 

160,0
0 

640,0
0 

36
% 

1,4
5 

10,2
0 / 61 

27.023,
00 

86 371,00 A1 
домување во 
семејни куќи / 

153,0
0 

612,0
0 

41
% 

1,6
5 

10,2
0 / 61 

22.631,
00 

96 335,00 A1 
домување во 
семејни куќи / 

112,0
0 

448,0
0 

33
% 

1,3
4 

10,2
0 / 61 

20.435,
00 

97 217,00 A1 
домување во 
семејни куќи / 

106,0
0 

424,0
0 

49
% 

1,9
5 

10,2
0 / 61 

13.237,
00 

98 336,00 A1 
домување во 
семејни куќи / 

111,0
0 

444,0
0 

33
% 

1,3
2 

10,2
0 / 61 

20.496,
00 

99 299,00 A1 
домување во 
семејни куќи / 

127,0
0 

508,0
0 

42
% 

1,7
0 

10,2
0 / 61 

18.239,
00 

10 402,00 A1 домување во / 123,0 492,0 31 1,2 10,2 / 61 24.522,
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0 семејни куќи 0 0 % 2 0 00 

10
1 398,00 A1 

домување во 
семејни куќи / 

121,0
0 

484,0
0 

30
% 

1,2
2 

10,2
0 / 61 

24.278,
00 

10
2 402,00 A1 

домување во 
семејни куќи / 

123,0
0 

492,0
0 

31
% 

1,2
2 

10,2
0 / 61 

24.522,
00 

10
3 378,00 A1 

домување во 
семејни куќи / 

121,0
0 

484,0
0 

32
% 

1,2
8 

10,2
0 / 61 

23.058,
00 

10
5 377,00 A1 

домување во 
семејни куќи / 

110,0
0 

440,0
0 

29
% 

1,1
6 

10,2
0 / 61 

22.997,
00 

10
6 404,00 A1 

домување во 
семејни куќи / 

113,0
0 

452,0
0 

28
% 

1,1
2 

10,2
0 / 61 

24.644,
00 

ДУП ЗА УЕ 8,  УБ 8.02, плански опфат “1”,, донесен со одлука бр. 07-1244/11 од 18.06.2014г. 

2 
1599,0

0 Г3 

сервиси и 
мало 

стопанство / 
683,0

0 
2046,

00 
49
% 

1,4
5 

10,0
0 

П+
2 61 

97.539,
00 

5 
1111,0

0 Г3 

сервиси и 
мало 

стопанство / 
564,0

0 
1692,

00 
49
% 

1,6
5 

10,0
0 

П+
2 61 

67.771,
00 

6 897,00 Г3 

сервиси и 
мало 

стопанство / 
460,0

0 
1380,

00 
49
% 

1,3
4 

10,0
0 

П+
2 61 

54.717,
00 

7 710,00 Г3 

сервиси и 
мало 

стопанство / 
310,0

0 
930,0

0 
49
% 

1,9
5 

10,0
0 

П+
2 61 

43.310,
00 

8 
1071,0

0 Г4 стоваришта / 
542,0

0 
1626,

00 
49
% 

1,3
2 

10,0
0 

П+
2 61 

65.331,
00 

9 
1135,0

0 Г4 стоваришта / 
543,0

0 
1629,

00 
49
% 

1,7
0 

10,0
0 

П+
2 61 

69.235,
00 

10 
1458,0

0 Г4 стоваришта / 
756,0

0 
2268,

00 
49
% 

1,2
2 

10,0
0 

П+
2 61 

88.938,
00 

11 
1396,0

0 Г4 стоваришта / 
770,0

0 
2310,

00 
49
% 

1,2
2 

10,0
0 

П+
2 61 

85.156,
00 

12 
1050,0

0 Г4 стоваришта / 
597,0

0 
1791,

00 
49
% 

1,2
2 

10,0
0 

П+
2 61 

64.050,
00 

13 
1040,0

0 Г4 стоваришта / 
478,0

0 
1434,

00 
49
% 

1,2
8 

10,0
0 

П+
2 61 

63.440,
00 

14 
1040,0

0 Г4 стоваришта / 
524,0

0 
1572,

00 
49
% 

2,1
0 

10,0
0 

П+
2 61 

63.440,
00 

15 990,00 Г3 

сервиси и 
мало 

стопанство / 
486,0

0 
1458,

00 
49
% 

1,1
6 

10,0
0 

П+
2 61 

60.390,
00 

ДУП за УЕ10, УБ 10-дел  донесен со одлука бр. 07-1367/8 од 04.06.2010г. 

54 194,00 А1 
домување во 
семејни куќи / 41,00 41,00 

21
% 

0,2
1 4,10 П 61 

11.834,
00 

ДУП за УЕ13, УБ 13.01 - дел  и УБ 13.02 - дел,  плански опфат "3" донесен со одлука бр. 07-1820/11 од 
26.08.2014г. 

32 886,00 А2 

Домување во 
станбени 
згради со 

компатибилни 
класи на 

намена до 40% 
(Б1, Б2 и Б4) 

14454
, 

14455
, 

14456
, 

14457 

540 4885 
60,9
5% 

5,5
1 

20,5 
П+
5+
Пк 

152
0,00 

1.345.9
20,00 
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ДУП за  УЕ 9, УБ 9.02,  донесен со Одлука бр. 07-2587/13 од 03.10.2012г 

9,2
5 

1617 
Б2 

големи 
трговски 
единици / 1.617,00 

3.23
0,00 100% 

2,0
0 

12,0
0 П+2 

2.30
0,00 

3.719.
100,00 

 
Број  07 –2941/6                                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                        на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                      м-р Никола Димески           

 
 

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

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 
ПРИЛЕП ЗА 2015 ГОДИНА 

 

1. Програмата за уредување на градежното земјиште 
на подрачјето на Општина Прилеп за 2015 година,  се 
објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп". 
Број 08 - 2943/6                                                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                                на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                              Марјан Ристески 

          Врз основа на член 84 од Законот за градежно 
земјиште(,,Сл. весник на РМ,, бр. 17/2011, и 53/11 и 
144/12), чл. 36, с.1, т. 3 од Законот за локалната 
самоуправа (,,Сл.весник на РМ,, 5/02) и чл. 26. т.8 од 
Статутот на општина Прилеп (,,Сл.гласник на општина 
Прилеп,,бр.6/03,4/05 и 10/08), Советот на општина 
Прилеп на седницата одржана на 26.12.2014 година, 
донесе:   

П  Р  О  Г   Р  А  М  А 
за уредување на  градежно земјиштето на подрачјето на 

 Oпштина Прилеп за  2015 година 
 
Оваа Програма содржи: 
1.    Простор кој е предмет на уредувањето; 
2.    Обемот на работите за подготвување и расчистување 
на градежното земјиште; 
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3.   Обем и степен на опременост на градежно земјиште 
со oсновна и секундарна инфраструктура; 
4.   Приходи за финансирање на Програмата; 
5.   Расходен дел на Програмата 
6.   Висина на надоместокот за уредување на градежното 
земјиште и неговата распределба; 
7.   Начин на распределба на средствата за финансирање 
за изградба и одржување на инфраструктура; 
8.   Преодни и завршни одредби.  

1.Простор кој е предмет на уредувањето 

 Како простор  што се уредува се смета, 
изграденото и неизграденото земјиште на подрачјето на 
Општина Прилеп, утврдено со урбанистичките планови 
дефинирани во член 7, 50-а и 78 од Законот за просторно  
и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр. 53/2011 
и 144/12). 

2.Обем на работи за подготвување и расчистување на 
градежното земјиште     
    Утврдување на обемот на работите за подготвување и 
расчистување на градежното земјиште опфаќа: 
-    Изработка и донесување на урбанистички планови,  
-     Обезбедување на геодетска подлоги и елаборати 
-     Изработка на елаборати за експропријација за 
изградба на објекти од комунална инфраструктура. 
-     Регулирање на имотно правните односи со 
сопствениците на имотите 
-     Програмирање на уредувањето 

3. Обем и степен на опременост на градежно земјиште 
со објекти од основната и секундарната инфраструктура 
 Под степен на уреденост на градежното земјиште 
се подразбира обемот на опременоста на земјиштето со 
објекти од комунална инфраструктура за задоволување 
на заедничката и индивидуална комуналната 
потрошувачка, до границите на градежната парцела. 
Приклучоците на објектот до приклучните места на 
примарната и секундарната  мрежа: (водовод, 
канализација и други), паѓаат на терет на инвеститорот, 
затоа што истите се составен дел на инсталациите на 
објектот и остануваат негова сопственост.  
Доколку постојат  претходно изградени комунални 
инсталации во склоп на градежната парцела, и е потребно 
нивно дислоцирање или нивна заштита,  трошоците што 
ќе се направат  паѓаат на товар на инвеститорот, односно 
на корисникот на локацијата. 

Согласно степенот на уреденост на градежното земјиште 
се определуваат следните степени (зони): 
 Повисок степен (прва зона),   Основен степен ( втора 
зона ) и  Понизок степен (трета зона ) 

 Повисок степен ( прва зона) 
Започнува од раскрснцата меѓу ул.,,Александар 
Македонски“ и ул.,,Цане Илиески“, оди на северозапад по 
ул.,,Цане Илиески“ до пресекот со ул.,,Јоска Јорданоски“, 
завртува на североисток по ул.”Јоска Јорданоски,, и доаѓа 
до ул.”Победа“ кај типските куќи , оди по ул.,,Победа“ на 
северозапад  зад објектите на типските куќи, се движи по 
оградата на оранжериите во должина од околу 330 метри,  
каде свртува на североисток покрај оранжериите и доаѓа 

до асвалтното патче кое е влез за во оранжериите од 
ул.,,Васко Карангелески “, завртува на североисток и оди 
по патот за вештачкото езеро до патчето кое завртува во 
касарната, завртува на северозапад и оди по оградата на 
касарната се до ул.,,Васко Карангелески,, до мовчето , од 
каде границата завртува на југозапад се и се движи  до 
пресекот со ул.,,Мице Козар“ (кај Педано). Границата се 
завртува по ул.,,Мице Козар “ према југозапад до ул.,,11ти 
Октомври“, завртува по неа према северозапад и доаѓа до 
детската градинка “Тризла” каде свртува на запад по 
ул.,,Пиринска,, продолжува по ул. ,,Пецо Крстески,,  ја 
сече ул. ,,Круме Волнароски,, по истиот правец и влегува 
низ куќите до гимназијата ,,Мирче Ацев”, продолжува по 
оградата на гимназијата и излегува на ул.,,Прилепски 
Бранители”. Од каде зоната продолжува на запад  по ул. 
,,Егејска,,  доаѓа до бензинската пумпа на улица 
,,Архиепископ Доситеј,, и булевар,,Гоце Делчев,, ја опфаќа 
бензиската го сечи булевар ,,Гоце Делчев,, и оди по 
границата на ПП  дом (кој влегува во опфатот). Границата 
завртува на југ до рампата на железничката пруга, 
продолжува на југо-исток движејќи се по пругата и оди до 
Градска Река, завртува на исток по  реката  и доаѓа до 
првата уличка од зградите на населбата ,,Димо 
Наредникот,, каде завртува по ул.,, Александар 
Македински”  и  излегува на главната ул.,,Александар  
Македонски”; продолжува на југо-исток по 
ул.,,Александар Македонски,, и доаѓа до раскрсницата на 
ул.,, Александар Макаедонски,, и  ул. ,,Цане Илиески ,,  
каде што и започна описот на оваа граница. 
Напомена: Сите објекти, катастарски парцели и градежни 
парцели кои се наоѓаат од левата и од десната страна на 
границата на овој опис  ВЛЕГУВААТ во  опфатот на повисок 
степен ( прва зона).   

 Основен  степен ( втора зона) 
Започнува од пресекот  на ул.,,Васко Карангелески” со 
Дабнички Канал и продолжува на северо запад по 
Дабнички Канал до ул.,,Кораб,, каде завртува на запад по 
ул.,,Кораб,, доаѓа до ул.,,Дојранска,, оди по 
ул.,,Дојранска,, на север до ул.,,Тризла,,.Зоната 
продолжува по ул. ,,Тризла,,  на југо-запад со тоа што ги 
опфаќа и сите објекти со непарни броеви кои се најдуваат 
покрај ул. ,,Тризла,, почнувајќи од Трафо- станицата ( над 
Пемба) и оди се до ул.,,Петар Ацев,, одтука  границата 
завртува на северо-запад по ул.,,Петар Ацев,, каде ги 
опфаќа и сите парни броеви кои се наоѓаат на ул.,,Петар 
Ацев,, односно како што е прикажано во графичкиот 
прилог;   границата доаѓа до ободниот канал каде 
завртува на запад движејќи се по ободниот канал и доаѓа 
до резервоарот за вода, истиот го заобиколува и оди по 
границата на градежниот реон. Го опфаќа манастирот 
Свети Аранхангел  Михаил, оди до ул.,,Ило Попадинец,, 
каде завртува на југ по истата улица ги опфаќа сите парни 
и непарни броеви и доаѓа до ул.,,Гога Димитриоски,, и ги 
опфаќа парните броеви од 64 до 68 и непарните од  39 до 
59, продолжува до ул. ,,Орде Чопела,, и одтука оди на 
исток по улицата ги опфаќа сите парцели од левата и 
десната страна, врти на југ по ул. ,,Мире Цилкоски,, до 
патчето каде е оградата и магацините на ТУТ-КОМ, врти 
на исток по патчето оди по истото и доаѓа до ЕМУЦ 
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,,Р.Р.Ричко,, кое го опфаќа и влегува во оваа зона. 
Продолжува по ул.,,Струшка,, кон  југ и доаѓа  до ул. 
,,Браќа Миладиновци,, каде ги опфаќа зградите од 
населба Точила; продолжува по ул.,,Браќа Миладиновци,,  
оди на југ и доаѓа до булевар,,Гоце Делчев,, при тоа 
завртува на северо-запад по булевар ,,Гоце Делчев,,  до 
објектот на Сладарата и Млекарата, кои ги опфаќа оваа 
зона  и доаѓа до железничката пруга. Зоната продолжува 
по железничката пруга према југо-исток до уличето кај 
објектот на Стара тракторска; ја опфаќа неа и излегува на 
ул.,,Леце Котески,, (Крушевско Џаде);  продолжува по неа 
спрема запад, каде ги опфаќа поранешна ф-ка ,,Билјана,, 
и  “Мермерен Комбинат”;  одтука границата продолжува 
покрај ул.,,Леце Котески,, спрема Прилеп кон исток, и ги 
опфаќа сите куќи и индустриски објекти кои имаат влез и 
излез од ул.,,Леце Котески,, како:  Електро-дистрибуција, 
Мак-Петрол, новите стопански комплекси и празната 
површина зад нив, Старото Индустриско училиште,  
Пролетер,  Микрон и Витаминка,  каде границата на 
зоната завртува по ул. ,,Трајко Николоски,”;  се движи на 
југ по ул.,,Трајко Николоски,, го опфаќа поранешниот 
магацин на Центропромет ја преминува Градска Река и 
железничката пруга и доаѓа на ул.,,Александар 
Македонски,,  каде границата завртува на југо-запад по 
ул. ,,Александар Македонски,, ги опфаќа  куќите кои 
имаат влез и излез од ул.,,Александар Македонски,, го 
опфаќа паркиралиштето од ,,Пелагонија Турист,, 
Станицата за технички преглед,  поранешните фабрики 
Партизан и ДИК Црн Бор,од каде границата ја преминува 
ул.,, Александар Македонски,, ги опфаќа деловните 
објекти на Пиланата, Марфил трафостаницата од ЕВН, ја 
опфаќа бензинската пумпа   Мак-Петрол, ф-ката 
Металотехника (,,Металец,,),  магацини од ТУТ-КОМ, 
објектот на Пелагонија Турист,  Бетон  и  поранешна 
,,Младост,,  ф-ка 11-ти Октомври и оди по ул.,,Цане 
Кузманоски,,  и го опфаќа објектот на Пиварата, оди зад 
оградата на Пиварата го опфаќа Градскиот Парк со 
фудбалското игралиште, продолжува на југ по патчето зад 
Салида петрол и новиот објект на ЕНГРО ТУШ оди по 
патчето кое излегува на обиколниот пат Битола-Скопје, 
потоа завртува границата на исток покрај обиколниот пат 
до ул,,Радовишка” односно по каналот меѓу ул.,, 
Радовишка,, ,,Маргара,, каде оди се до ул.,,Пчиња,, ги 
опфаќа сите парцели од левата и десната страна на 
истата, врти на северозапад, па продолжува на северо-
исток и ги опфаќа сите куќи кои се на ул.,,Пенко 
Здравкоски,, ,,Ѓорче Петров,,,,Боца Иваноска,, и 
,,Октомвриска,,(кај трфостаницата на ЕВН) каде границата, 
доаѓа до ул.,,Славеј Планина,, продолжува по истата на 
северозапад до ул. ,, Александар Македонски,, и ги 
опфаќа објектот на АМС ,,Прилепец,, и бензинската пумпа 
на ,,Мак-Петрол”; ја преминува ул.,, Александар 
Македонски,, кај к.п. 8645 оди по уличето до к.п. 8662 до 
Градска Река оди на север до железното мовче, завртува 
на запад по ул.,,Јоска Јорданоски,, ги опфаќа сите парцели 
од левата и десната страна до типските куќи. Ги опфаќа и 
сите куќи и парцели што излегуваат на асвалтната улица 
,,Јоска Јорданоски,, покрај оранжериите на североисток 
до к.п.8431. каде и завршува описот на оваа зона.  

Напомена: Сите објекти, катастарски парцели и градежни 
парцели кои се наоѓаат од левата и од десната страна на 
границата на овој опис  ВЛЕГУВААТ во  опфатот на повисок 
степен ( прва зона).   

Понизок степен (трета зона) 
Зоната на понизок степен (трета зона) се наоѓа надвор од 
границите на претходно опишаните зони, до границата на 
градежниот реон на град Прилеп. 

4. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА -  
ПРИХОДИ  
Средствата во програмата за уредувањето на градежното 
земјиште за 2015 година се во согласност на Буџетот на 
општина Прилеп, дефинирани во следните соодветните 
програми: 

F10  Урбанистичко планирање                     3.000.000,оо ден. 
J30  Јавно осветлување                                28.000.000,оо ден.  
J40  Јавна чистота                                          14.410.000,оо ден.   
Ј60 Одржување и заштита на локални патишта и улици 
      и регулирање на режимот за сообраќај                                                              
                                                             20.000.000,oo ден. 
Ј80   Други комунални услуги                       4.000.000,оо ден. 
Ј90  Одржување на простори за паркирање 
                                  1.200.000,оо ден 
JA0   Изградба на јавно осветлување         8.500.000,оо ден. 
JD0   Изградба и реконструкција на локални патишта и 
улици                                                                18.500.000,оо ден. 
JDA   Изградба на улици и патишта          30.000.000,оо ден. 
JG0  Изградба на системи за водоснабдување  
                                            4.500.000,оо ден. 
JGА  Изградба на водовод во населба Градина  
                                            2.400.000,оо ден. 
JI0  Изградба на системи за одводнување и прочистување 
на отпадни води                              10.000.000,оо ден. 
JIА  Изградба на атмосферска и фекална канализацоја во 
населба Градина                                9.500.000,оо ден. 
JL 0   Други комунални услуги                     7.000.000,оо ден. 
JLА  Изградба на потпорни ѕидови            5.000.000,оо ден. 
JN0  Урбана опрема                                       2.500.000,оо ден 
KA0  Културни манифестации и творештво   
                                                9.000.000,оо ден                                            
NA0  Образование  други градежни објекти     
                                                               3.000.000,оо ден 
NAА  изградба на основно училиште         6.000.000,оо ден 
         
                                        Вкупно:  186.510.000,оо ден. 
5.  РАСХОДЕН ДЕЛ НА ПРОГРАМАТА 
    Во Програмата во 2015 г. ќе бидат опфатени: 
- Локалитети на кои ќе продолжата реализацијата на 
обврските од претходните години                   
- Локалитети на кои ќе се отпочни со градба во 2014 год. 
- Локалитети на кои ќе се вршат припремни работи за 
објекти кои ќе се градат во следните години.  
- Уредувањето на градежното земјиште ќе се врши во 
зависност од динамиката на приливот на средствата, во 
обем и степен предвиден со оваа Програма преку 
следните потпрограми: 
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F10      УРБАНИСТИЧКО  ПЛАНИРАЊЕ И  УРЕДУВАЊЕ  НА  
ПРОСТОРОТ                                                 
1. Изработка на урбанистички планови, проекти за 
инфраструктура, општи акти за н. м.  
    ,елаборати и студии за оценка за влијание на животната 
средина                                                              1.200.000,оо ден. 
2. Изработка на ажурирани геодетски подлоги и  
    геодетски елаборати за посебна намена 
                                                1.500.000,оо ден. 
3. Изработка на стручни ревизии на урбанистички 
планови                                                                 300.000,оо ден.                    
                                                                          
                             Вкупно:   F10                      3.000.000,оо ден. 
ЈЗ0   ЈАВНО  ОСВЕТЛУВАЊЕ 
1. Потрошена електрична енергија          18.000.000,оо ден. 
2. Ситен инвентар,алат и други материјали за одржување                                                      
                                                                             5.000.000,оо ден.  
3. Поправки и одржување на опремата                                                                     
                                                                             5.000.000,оо ден. 
                                      
                                            Вкупно  ЈЗ0        28.000.000,оо ден.    
J40  ЈАВНА ЧИСТОТА  
        Одржување на јавни прометни површини                                                                             
14.410.000,ден.                                             
                                         Вкупно  Ј40           14.410.000,оо ден. 

Ј60  ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ОПШТИНСКИ ПАТИШТА 
И УЛИЦИ И 
        РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ НА СООБРАЌАЈ   
1. Зимско одржување                                   14.000.000,оо ден. 
2. Вертикална сигнализација                       2 .400.000,оо ден. 
3. Хоризонтална сигнализација                   3.000.000,оо ден. 
4. Улични табли и броеви за објектите        600.000.оо ден.                                                       
                                                                   
                                         Вкупно    Ј60       20.000.000.,оо ден. 
Ј80  ДРУГИ  КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 
1. Чистење на речни корита и канали       3.000.000,оо ден. 
2. Рушење на објекти                                     1.000.000,оо ден. 
                                         
                                                      Вкупно Ј80   4.000.000,оо ден. 
 
Ј90  Одржување на простори за паркирање 
                                 1.200.000,оо ден. 

ЈА0    ИЗГРАДБА  НА  ЈАВНО  ОСВЕТЛУВАЊЕ                                  

1. Подготвување на проекти  :                                                                
- Изработка на проекти за линиска инфраструктура од 
областа на јавното осветлување:  
Ул.,, 11 ти Октомври ,, дел од кружен тек ,,Стерна,, до 
крстосница со ул.,, Спасе Темелкоски ,, , - 350 м ; ул.,, 
Димо Наредникот ,, од раскрсница со булевар ,, Гоце 
Делчев ,, до  раскрсница со градски кеј  - 350 м ;  ул.,, 
Новопроектирана  1 , во УЕ1 и 2 дел УБ 1.4 и 2.4 - 300 м ; 
булевар ,, Гоце Делчев ,, од раскрсница со ул..,, 
Прилепски бранители,, до раскрсница со ул .,, Кузман 
Јосифоски ,, - 300 м ; ул.,, Цар Самоил ,, од раскрсница со 
ул.,, А.Македонски ,, до излез кај х.Салида  - 1000 м ;  
населба ,,Градина,, , нова индустриска зона  по ул. ,, 
Карпалак ,, и ул.,, Македонски бранители ,, , Парк во 

населено место Канатларци-250 м;; Ул.,,Александар 
Македонски,, (од ЈП   ,,Македонски Шуми,, до с. Ново 
Лагово)- дел 1500 м.; Нови површини и трим патека во 
паркот на Могилата–1500 м.; Ул.,,Ѓоре Ѓорески,, дел 100 
м. 
- Доработка и усогласување на изработени технички 
проекти за изградба на јавно осветлување согласно 
измените во  законската регулатива 

- Ревизија на проекти за линиска инфраструктура од 
областа на  јавното осветлување, 

- Изработка на геодетски елаборати за потребите за 
изработка на проекти за линиска инфраструктура од 
областа на јавното осветлување.  
                                                       Вкупно           500.000,оо ден.  
2. Изградба на објекти во енергетиката -  јавно 
осветлување  

Локалитети: Парковска површина околу згради на 
ул.,,Бранко Секулоски Белата,, и ул.,, Васил Главинов,, 
должина од 400 метри , Парк на ул.,, Александар 
Македонски ,,(Пред театарот) со должина 200 метри; 
Парк на ул.,,Александар Македонски ,,(Врбеско маало) со 
должина од 200 метри; Ул.,, Велко Јанкуловски – Стариот 
,, дел - со должина 350 метри , парк во н. м. Канатларци;  
Ул.,,11 ти Октомври ,, -дел во градинка Тризла должина 
од 200 метри и дел ; од раскрсница со булевар ,, Гоце 
Делчев ,, до  раскрсница со градски кеј  - 350 м ;   Ул.,, 
Карпалак  со должина од 500 метри; ул.,,Преспанска,,-дел 
200 метри;  Ул.,, Архимедова ,,- дел 150 метри;  Ул.,,Петар 
Ацев,, - дел 150 метри;  Ул.,, Александар Македонски ,, - 
крак 200 метри; Ул.,,Димче Антулески,, дел – 150 метри;  
Ул.,, Браќа Миладиновци,, - крак 200 м.; Ул.,,Ладо 
Лапецот,,- крак 150 м.; Ул.,,Тетовска,, -дел 150 м.; 
Ул.,,Цане Кузманоски,,-крак 150 м.; Ул.,,Ило Попадинец,, -
крак 150 м.;  Ул.,,Београдска,, -дел 350 метри. Ул.,,Кузман 
Јосифоски,,-дел 

                          Вкупно             5.000.000,oo ден. 
3. Реконструкција на објекти во енергетиката  

- реконструкција на јавно осветлување–дислокација на 
контролни уреди за стартување на јавното осветлување 
надвор од ТС  на ЕВН и вградување на систем за 
интелигентно управување и контрола. 

 - реконструкција на јавно осветлување - нисконапоска 
мрежа за јавно осветлување и канделабри. 
                                                   Вкупно             3.000.000,оо ден.  

                                                Вкупно  ЈА        8.500.000,оо ден. 

JD0    ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 
НА УЛИЦИ И  ОПШТИНСКИ ПАТИШТА 

JD0        1.1.*Техничка документација (подготвување 
проекти, ревизија и елаборати) 

Улица ,,11-ти Октомври,,-250м; Улица ,,Новопроектирана-
1,, во УЕ1и2,дел од УБ1.4и2.4-300м; Улица-булевар ,,Гоце 
Делчев,,-300м; Улица ,,Цар Самоил,, - 600м; Улица ,,Димо 
Наредникот,, - 250м; ул. ,,Александар Македонски,,-700м; 
Улица ,,Победа,,-400м; Крстосница со кружен тек на 
ул.,,11-ти Октомври,, со улиците ,,Кеј 1-ви Мај и Кеј 9-ти 
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Септември,,; Улица ,,Кеј 1-ви Мај,,-300м; Ул.,,Браќа 
Нунески,,-250м;Ул.,,Киро Нацески,,-100м; Ул.,,Кузман 
Шапкарев,,-300м; Ул.,,Цане Илиески,,-250м; Ул.,,Бранко 
Секулоски,,-800; Ул.,,Фебруарски поход,,-300;   Крстосница 
на улица ,,Булевар Гоце Делчев,, и  ул.,,Архиепископ 
Доситеј,,; ул,,Кузман Јосифоски,,-15 0м;   Општински пат 
до н.м.Дабница-3500м.                                                    
                                                                            
                                                                   Вкупно:  3.500.000ден. 
  
1.2.* Одржување и санирање на улици и патишта       
                                       Вкупно:              9.000.000 ден. 
              1.3.* Надомест за одземен имот 
Ул. ,,Новопроектирана-1,, во УЕ1и2,дел од УБ1.4и2.4; 
Ул.,,Кеј 1-ви Мај,,; Ул.,,Стеван Забрчанец,,; Ул.,,Победа,, 
;Ул.,,Браќа Миладиновци,,; Ул.,,Кузман 
Јосифоски,,; Површини за основно училиште во УАЕ 
бр.20.03                  
                          Вкупно:           6.000.000ден     
                                                         

                                                 Вкупно ЈД0 :     18.500.000 ден 

JD А       1.* Изградба, реконструкција и рехабилитација 
на улици и патишта 
 
Улица 11-ти Октомври-250м; Улици во УАЕ19-УБ19/3-
500м; Улици во УАЕ 11-500м; Улица ,,Новопроектирана-1,, 
во УЕ1и2,дел од УБ1.4и2.4-300м;  Улица,,Кузман 
Шапкарев,,-300; Улица,,Браќа Нунески,,-250м; 
Улица,,Киро Нацески,,-100м; Улица,,Цане Илиески,,-
200м;;Улица,,Браќа Ламески,,-50м ; Улица ,,Киро 
Пајмакоски,,-100м;  СОУ ,,Орде Чопела,,-800м

2
; Улица ,,Кеј 

1-ви Мај,,-300м;Улица,,Крушевска,,-100м; Улица 
,,Маргара,,-200м; Улица,,Блаже Темелкоски,,-50м; 
Улица,,Свети Наум Охридски,,-150м; Улица ,,Александар 
Македонски,,-200м;Улица,,Београдска,,-
200м;  Улица,,ИлијаКомпаниоски,,-150м;  Улица,,Велко 
Јанкулоски,,300м; Улица,,Димо Наредникот,,-350м; Улица 
,,Ило Полутешка,,-200м; Улица ,,Гога Димитриоски,,-
150м;Улица 5-та Прилепска Бригада,,-70м; Улица ,,Ило 
Попадинец,,-200м;Улица,,Струшка,,-300м; Улица,,Браќа 
Миладиновци-300м; Пристапни патеки до 
колективнизгради Бончејца 150м.; Улица ,,Блаже 
Иваноски,,-150м; Улица ,,Братство и единство,,-250м; 
Улица,, Тоде Дупјачанец,,-200; Улица,,Трајко Николоски,,-
250м; Улици во Мало Коњари-300м;  Улици во Големо 
Коњари-300м; Улици во Канатларци-300м; Општински пат 
до м.в. Маркова Чешма-1500м;      Општински пат од н.м. 
Лениште до Манастир ,,Света Петка,,-1000м; Oпштински 
пат од Ореовец  до  Крстец; 

                                                                                                                                   
      Вкупно JD А :     30.000.000 ден. 

JG0      ИГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

JG0  Подготовка на проекти за  линиски и 
инфраструктурни градби и хидро-технички објекти 
 1.Град Прилеп  
       Новопредвидена  индустриска   зона Варош-Точила 
1.1.Населени места - проект за водоснабдување  

        Манастир, Лениште-разводна мрежа,   Лопатица,  
Селце-манастир Св. Димитрија,  
         Оревоец и Ерековци-проект за изведена состојба.   
2.Елаборати за хидролошко испитувања и наоѓање на 
нови извори на вода или изведување на каптажи  
  Лопатица,  Манастир,   Дуње и  Бонче 
3. Ревизии 
                                                                                       
Проектирање   JGО        1.500.000.00 ден.  

1.Изведба на водоводи во населени места 
Галичани- Кадино Село,  Лениште, Лопатица , Манастир,   
Приклучок за новопредвидена индустриска зона Прилеп 1 
(Металец) 
Новопредвидена индустриска зона Варош-Точила;  
Улица,,Архимедова,,  
                                                                                                                                  
                                       Изведба   JG0            3.000.000.00 ден. 
                                                                                                                                   
                                         Вкупно  JG0            4.500.000.00 ден. 
JGA    Изведба на водоводни линии 
Новопроектирани водоводна линија во населба Градина               
      
                                     Вкупно  JGA    2.400.000.00 ден 
      
                                Вкупно  JG          6.900.000.00 ден. 

 JIO ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ  И 
ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ   
JI0 Проекти 

1.Атмосферска канализација 

Нов ободен канал под Маркови Кули 1500м; Бул.Гоце 
Делчев (од Браќа Миладинови до 
Струшка)450м; Ул.,,Александар Македонски,,(отворен 
канал спроти АМС) 150 м. 

Каналисување на површински води од поток Сарика  1500 
м.Таложници за сливни површински води во градот 
(Варош, Шаторов Камен, Селечка и Маркови Кули), 
Новопредвидена индустриска зона Варош-Точила; 
ул.,,Бидимаж,, (кај амбуланта Оскар Медика); ул.,,Цане 
Кузманоски’’-500м; ул.,,Маргара и Пчиња,, Ободен канал 
Сарика-Селечка ека; Улица ,,Новопроектирана-1,, во 
УЕ1и2,дел од УБ1.4и2.4-300м 
2.Фекална канализација 
Проекти - фекална канализациона мрежа на поедини 
улици - 800  м. 
                       Проектирање  JI0        2.000.000.00 ден. 
JIO Изведба  на објекти 
1. Фекална канализација со пречистителни станици во 
населени места 
Тополчани, Галичани, Мажучиште, Беровци, Селце-
приклучна траса до Прилеп 
 Проект за  оградни ѕидови на Пречистителна станица 
Прилеп 
2. Ревизии на проектни документации         
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                                Изградба        JI0              8.000.000,00 ден. 
                                               Вкупно  JI0       10.000.000.00 ден. 

 JIА -  Изведба на системи за одведување и 
пречистување на отпадни води 
1. Канализациони мрежи во населени места 
    Канатларци , М.Коњари,Г.Коњари-доизградба на 
примарна и изведба на секундарна мрежа 
    Мажучиште, Селце    

2.Изведба на атмосферска канализација 
Новопредвидена Населба Градина, Новопредвидена  
индустриска зона Варош Точила;  
 Ул.,,В.Јанкулоски Стариот,,; ул.,,Архимедова,,; Ободен 
канал под Маркови Кули 1500м; Ул.,,Мечкин Камен(дол)-
380м,; Ободен канал Сарика -  Селечка река 1500м и 
таложница 
Таложници за  влезни површински води во градот (Варош, 
Шаторов Камен, Селечка и Маркови Кули)  
                                                                   
                              Вкупно   JIB                            9.500.000,00ден. 
                                                      Вкупно  JI    19.500.000.00ден. 

JL0   Изведба на проекти  
 Ул.Борка Талески, Булевар ,,Гоце Делчев,, пешачки 
мостови 
                                                     Вкупно  JL0    7.000.000.00 ден. 

JLA – Изградба на потпорни ѕидови  
Изградба на потпорни ѕидови по ул.,,Благоја Крстеки,, 
,,Александар Македонски,,  
,,Свети Јован Бигорски,, ,,Прохор Пчински,, ,,Преспанска,, 
                                                  
                                      Вкупно  JLA                   5.000.000,оо ден   
                                                                       

                                                 Вкупно JL   12.000.000,00 ден. 
  

 JN0   УРБАНА ОПРЕМА      

 Клупи за седење, тезги,  уредување на  паркови 
                                         1.000.000,оо ден. 
Изградба на скејт парк    
                          1.500.000,оо ден 
                                                       Вкупно  JN   2.500.000,оо ден 

Ј90 Одржување на простор за паркирање 1.200.000,оо 
ден. 

KA0  – КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ 
Споменици на  Крал Марко,  Шаторов Шарло  и Ножот  
                                                                               
                                         Вкупно    КА0  9.000.000,оо ден. 
  
NA0 Реконструкција на други објекти  
                        3.000.000,оо ден. 
NAA  Изградба на училиште    
                        6.000.000,оо ден.
                                                                      
Вкупно NA             9.000.000,оо ден    

6. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА  
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ И НЕГОВА  РАСПРЕДЕЛБА 

 Трошоците  за уредување на градежно земјиште 
се утврдува согласно со реалните трошоци напрабени за 
соодветните  степени на уреденост на градежното 
земјиште со објекти на комунална инфраструктура . 
Висината на трошоците се пресметуваат по м2 на нова 
корисна површина што ќе се гради и претставува збир на 
нето површините на подовите на сите простории на 
објектот, согласно заверениот основен проект и анекс на 
основниот проект помножен согласно коефициентот 
дефиниран во Правилникот за степенот на уредувањето 
на градежното земјиште со објекти на комуналната 
инфраструктура и начинот на утврдување на висината на 
трошоците за уредувањето во зависност од степенот на 
уреденост (Сл.весник 93/2011, 65/12 и 98/12, 113/33, 
96/14, 107/14, 115/14 I 36/14). 

 
Степенот на уреденост на градежно земјиште и висинта на трошоците даден е во следната табела 
 

 индивидално 
становање       
(евра/м2) 

колективно 
становање        
(евра/м2) 

деловни,  јавни    
 и  други објекти        

(евра/м2) 

производство дистрибуција исервиси    
(класа на намена Г)    угостителски, 
туристички                            хотелски 

комплекси и 
одморалишта (класа на намена А4)    

(евра/м2) 

- повисок степен 30 40 60 100 

- основен степен 26 35 40 100 

- понизок степе 15 20 30 100 

      
 
Не се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште 
за објекти што ќе ги гради Општина Прилеп - Локална 
самоуправа и објекти ослободени со Одлука на Советот 
на Општина Прилеп. 

 Јавните претпријатија кои вршат комунални 
дејности на подрачјето на Општина Прилеп, плаќаат за 
уредувањето на градежното земјиште во висина од 30% 
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од вредноста на објектите од комуналната 
инфраструктура што се градат, а се од нивна надлежност. 
 По иницијатива на  жителите на градот и 
населените места, а во услови кога истите се 
заинтересирани со месен самопридонес да учествуваат во 
уредувањето на градежното земјиште, населението ќе 
учествува со 50% од вредноста на комуналните објекти и 
инсталации. 
 Меѓусебните права и обврски за уредувањето на 
градежното земјиште врз основа на документ за 
сопственост, извод од план и основен проект заверен од 
Општина Прилеп, се уредуваат со Договор склучен помеѓу 
инвеститорот и Градоначалникот на Општината. 
 До колку вкупниот пресметан просечен 
надоместок за конкретната локација не ги покрива 
трошоците за уредување на истата, надоместокот ќе се 
плаќа по стварно направените трошоци,  по посебен 
трошковник, за уредувањето на локацијата и на 
соодветниот дел од пошироката локација што ќе се 
регулира со Анекс кон договорот за уредување на 
градежното земјиште. 
 Без добиена потврда од надлежниот субјект дека 
се целосно измирени обврските за надоместок за 
уредување на градежното земјиште, инвеститорот не 
може да добие дозвола за употреба на објектот и 
приклучоци на комуналната инфраструктура. 

Стимулативна регулатива за плаќање надоместок за 
уредување на градежно земјиште 

-Инвеститорот има право да поднесе барање за плаќање 
на надоместокот за уредување на градежно земјиште на 
рати со утврдена динамика на плаќање на следниот 
начин: 
 -инвеститорот е должен да уплати 50%(педесет 
проценти) од утврдениот износ во договорот, за надомест 
за уредување на градежно земјиште на денот на 
потпишување на договорот. Останатите 50%(педесет 
проценти) инвеститорот може да ги исплати на шест (6) 
рати . 

6.1 Распоред на надоместокот за уредување на 
градежно земјиште 

  Во зависност од опременоста и опремувањето на 
градежното земјиште процентуалното учество на 
инфрастуктурните објекти и инсталации во уредувањето 
на градежното земјиште изнесува: 
-  Објекти и инсталации од заедничко инвестирање 30 % 
-  Објекти и инсталации од индивидуално инвестиеање 70 
%, од кои за:  
     фекална канализација 15 %,       атмосферска 
канализација 20 %,            водовод 7 %,          
     улично осветлување 10 %,              коловоз асфалт 37 %,                          
тротоари 11 %. 
 Сопственикот на градежното земјиште мора да 
обезбеди согласност за приклучување на објектот на 
соодветната примарна или секундарна мрежа за 
индивидуално инвестирање од соодветното комунално 
претпријатие. До колку за постојните комунални 
инсталации, инвеститорот не добие писмена потврда за 

исправност на истата од соодветното комуналното 
претпријатие, Општината ќе склучи Договор за 
регулирање на надоместокот за уредување на 
градежното земјиште, за индивидуално инвестирање на 
инсталациите. 

6.2  Надоместок за изградба на објекти во село, вон 
населени места и по ЛУПД 

 Инвеститорите кои ќе градат станбени објекти во 
урбаното подрачје на населените места во Општина 
Прилеп,  ќе плаќаат надоместок за уредувањето на 
градежното земјиште во висина од 10 % од надоместокот 
од  Основниот степен во градот. 
 За останатите намени на објекти, ќе се плаќа 30 % 
од Основниот степен во градот. Доколку до градежната 
парцела има поставено инфраструктура, инвеститорот ќе 
плати надоместок во износ од Основниот степен во 
градот, према процентот даден во точка 6.2. од оваа 
Програма. 
 Инвеститорите кои ќе градат во урбаното 
подрачје согласно на Урбанистичкиот план вон населени 
места или Локална урбанистичка планска документација 
во Општина Прилеп,  ќе плаќаат  надоместок за    
заедничкото инвестирање во износ од  30 % од  
Основниот степен во градот. Доколку до градежната 
парцела има поставено инфраструктура, инвеститорот ќе 
плати надоместок во износ од Основниот степен во 
градот, према процентот даден во точка 6.2. од оваа 
Програма. 
 Овие инвеститори сами си го уредуваат 
градежното земјиште на потесната локација и си 
обезбедуваат приклучок на комуналните инсталации. 

7. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА      
ИНФРАСТРУКТУРАТА 
Во случај кога градежното земјиште е уредено со 
изградена основна инфраструктурна мрежа, а во 
локалитетот каде се наоѓа градежната парцела нема или 
не е целосно изградена секундарната инфраструктура, а 
сопственикот на земјиштето инсистира сам со свои 
средства да ја гради истата согласно заверена техничка 
документација за градење, должен е на Локалната 
самоуправа за изградената основна мрежа, да и 
надокнади трошок во висина од 30 % од надоместокот за 
уредување на градежното земјиште утврден со 
Програмата и да овозможи на идните сопственици на 
земјиштето приклучување на инфраструктурните мрежи 
без да му платат надоместок.  
 Инфраструктурната мрежа што ќе ја гради сам 
треба да биде технички примена од соодветното 
комунално претпријатие и истата да ја предаде на 
локалната самоуправа без надоместок. 
 За изграден објект или комунална 
инфраструктура, која технички  е примена и со неа 
стопанисува соодветно надлежно претпријатие, по 
барање на инвеститорот ќе му биде одбиен процент од 
индивидуалното задолжение за користење на тој објект 
или инсталација.   
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 Оваа изградена инфраструктурна мрежа мора да 
биде предадена на локалната самоуправа без 
надоместок, да се овозможи приклучување на нови идни 
корисници на земјиштето, а новите корисници на 
земјиштето да и надоместат на локалната самоуправа 
целосен надоместок за уредување на градежното 
земјиште. 

8. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

1. За спроведувањето на оваа Програма надлежен е 
Градоначалникот на Општина Прилеп. 
2. Програмата влегува во сила, осмиот ден од денот на 
објавувањето во ,,Сл.гласник на Општина Прилеп,,.   

Број  07 –2941/7                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                               на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                      м-р Никола Димески 
 
 
 

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

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА 

ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ЈКП ,,КОМУНАЛЕЦ’’ ПРИЛЕП, 
 ЗА 2015 ГОДИНА 

 
              1. Одлуката за усвојување на Финансиски план на 
ЈКП ,,Комуналец’’ Прилеп, за 2015 година,  се објавува во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/7                                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                            на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                          Марјан Ристески 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за 
локалната самоуправа ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од 
Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на 
Република Македонија"  бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 
41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 30 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 26.12.2014 година,  
донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
за усвојување на Финансиски план на  

ЈКП ,,Комуналец’’ Прилеп, за 2015 година 
 

член 1 
          Се усвојува Финансиски план на ЈКП ,,Комуналец’’ 
Прилеп, за 2015 година. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈКП ,,Комуналец’’ 

Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 

 
член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 
објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 
 
Број  07 –2941/8                                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                       на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                    м-р Никола Димески 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА 
ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ЈКП ,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА’’ 

ПРИЛЕП, ЗА 2015 ГОДИНА 

 
 

              1. Одлуката за усвојување на Финансиски план на 
ЈКП ,,Водовод и канализација’’ Прилеп, за 2015 година,  се 
објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/8                                                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                             на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                          Марјан Ристески 
 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за 
локалната самоуправа ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од 
Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на 
Република Македонија"  бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 
41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 30 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 26.12.2014 година,  
донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
за усвојување на Финансиски план на 

 ЈКП ,,Водовод и канализација’’ Прилеп, за 2015 година 
 

член 1 
          Се усвојува Финансиски план на ЈКП ,,Водовод и 
канализација’’ Прилеп, за 2015 година. 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈКП ,,Водовод и 

канализација’’ Прилеп, Градоначалникот и архивата на 
Општина Прилеп. 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 

објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 
 
Број  07 –2941/9                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                               на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                      м-р Никола Димески 
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             Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 
локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина 
Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на 
Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 

НА ЈКП ,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА’’ ПРИЛЕП 
 ЗА 2015 ГОДИНА 

 
 

              1. Одлуката за давање согласност на Програма за 
работа на ЈКП ,,Водовод и канализација’’ Прилеп за 2015 
година,  се објавува во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/9                                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                            на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                           Марјан Ристески 

 
 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за 
локалната самоуправа ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од 
Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на 
Република Македонија"  бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 
41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 30 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 26.12.2014 година,  
донесе: 

О Д Л У К А 
за усвојување на Програма за работа на 

 ЈКП ,,Водовод и канализација’’ Прилеп, за 2015 година 
 

член 1 
          Се усвојува Програма за работа на ЈКП ,,Водовод 
и канализација’’ Прилеп за 2015 година. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈКП ,,Водовод и 

канализација’’ Прилеп, Градоначалникот и архивата на 
Општина Прилеп. 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 

објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 
 
Број  07 –2941/10                                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                         на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                      м-р Никола Димески 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА 
ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ЈКП ,,ПАЗАРИ’’ ПРИЛЕП,  

ЗА 2015 ГОДИНА 

1. Одлуката за усвојување на Финансиски план на 
ЈКП ,,Пазари’’ Прилеп, за 2015 година, се објавува во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/10                                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                              на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                             Марјан Ристески 
 
 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за 
локалната самоуправа ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од 
Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на 
Република Македонија"  бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 
41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 30 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 26.12.2014 година,  
донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
за усвојување на Финансиски план на  
 ЈКП ,,Пазари’’ Прилеп, за 2015 година 

 
член 1 

          Се усвојува Финансиски план на ЈКП ,,Пазари’’ 
Прилеп, за 2015 година. 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈКП ,,Пазари’’ Прилеп, 

Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 
член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 
објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 
 
Број  07 –2941/11                                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                         на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                       м-р Никола Димески 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ 
НА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈКП ,,ПАЗАРИ’’ ПРИЛЕП, ЗА 2015 

ГОДИНА 

 
              1. Одлуката за давање на согласност на Програма 
за работа на ЈКП ,,Пазари’’ Прилеп, за 2015 година, се 
објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/11                                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                              на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                             Марјан Ристески 
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                   Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот 
за локалната самоуправа ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од 
Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на 
Република Македонија"  бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 
41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 30 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 26.12.2014 година,  
донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
за усвојување на Програма за работа на 

 ЈКП ,,Пазари’’ Прилеп за 2015 година 
 

член 1 
          Се усвојува Програма за работа на ЈКП ,,Пазари’’ 
Прилеп за 2015 година. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈКП ,,Пазари’’ Прилеп, 
Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 
 
 

член 3 
                Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 
објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 
 
Број  07 –2941/12                                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                       на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                    м-р Никола Димески 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА 
ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ЈП ЗА ПУП ПРИЛЕП, 

ЗА 2015 ГОДИНА 

 
              1. Одлуката за усвојување на Финансиски план на 
ЈП за ПУП Прилеп, за 2015 година,  се објавува во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/12                                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                              на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                            Марјан Ристески 
 
 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за 
локалната самоуправа ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од 
Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на 
Република Македонија"  бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 

41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 30 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 26.12.2014 година,  
донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
за усвојување на Финансиски план на 

 ЈП за ПУП Прилеп, за 2015 година 
 

член 1 
          Се усвојува Финансиски план на ЈП за ПУП 
Прилеп, за 2015 година. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈП за ПУП Прилеп, 

Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 
 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 

објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 
 

Број  07 –2941/13                                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                          на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                        м-р Никола Димески 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ 
НА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈП ЗА ПУП ПРИЛЕП, 

ЗА 2015 ГОДИНА 

 
                  1. Одлуката за давање согласност на Програма 
за работа на ЈП за ПУП Прилеп, за 2015 година,  се 
објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/13                                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                              на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                             Марјан Ристески 
 

 
      Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 
од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на 
Република Македонија"  бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 
41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 30 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 26.12.2014 година,  
донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
за усвојување на Програма за работа на 

 ЈП за ПУП Прилеп, за 2015 година 
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член 1 
 Се усвојува Програма за работа на ЈП за ПУП 

Прилеп за 2015 година. 
член 2 

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП Прилеп, 
Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 

 
член 3 

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

 
Број  07 –2941/14                                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                        на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                       м-р Никола Димески 

 
    Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА 
ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ЈОУДГ ,,НАША ИДНИНА’’ - ПРИЛЕП, 

ЗА 2015 ГОДИНА 

 
   1. Одлуката за усвојување на Финансиски план на 

ЈОУДГ ,,Наша иднина’’ - Прилеп, за 2015 година,  се 
објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 2943/14                                                                ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                            на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                          Марјан Ристески 
 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за 
локалната самоуправа ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 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 26.12.2014 
година,  донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
за усвојување на Финансиски план на 

ЈОУДГ ,,Наша иднина’’ - Прилеп, за 2015 година 
 

член 1 
          Се усвојува Финансиски план на ЈОУДГ ,,Наша 
иднина’’ - Прилеп, за 2015 година. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈОУДГ ,,Наша иднина’’ 

- Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина 
Прилеп. 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 

објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 
 

 
Број  07 –2941/15                                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                        на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                        м-р Никола Димески 

 

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

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА 
ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ЈОУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА 

„БОРКА ТАЛЕСКИ" - ПРИЛЕП, ЗА 2015 ГОДИНА 
 

  1. Одлуката за усвојување на Финансиски план 
на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески" - Прилеп, за 
2015 година,  се објавува во "Службен гласник на 
Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 2943/15                                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                               на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                             Марјан Ристески 
 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за 
локалната самоуправа ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 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 26.12.2014 
година,  донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
за усвојување на Финансиски план на 

 ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески" - Прилеп, 
 за 2015 година 

 
член 1 

          Се усвојува Финансиски план на ЈОУ Градска 
библиотека „Борка Талески" - Прилеп, за 2015 година. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈОУ Градска 

библиотека „Борка Талески" - 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’’. 
 
Број  07 –2941/16                                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                       на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                     м-р Никола Димески 
 

 
Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА 
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈОУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „БОРКА 

ТАЛЕСКИ" - ПРИЛЕП, ЗА 2015 ГОДИНА 
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1. Одлуката за давање согласност на Програма за 

работа на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески" - 
Прилеп, за 2015 година,  се објавува во "Службен гласник 
на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 2943/16                                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                               на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                             Марјан Ристески 
 
 

 Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за 
локалната самоуправа ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 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 26.12.2014 
година,  донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
за усвојување на Програма за работа на  

ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески" - Прилеп, 
за 2015 година 

 
член 1 

          Се усвојува Програма за работа на ЈОУ Градска 
библиотека „Борка Талески" - Прилеп за 2015 година. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈОУ Градска 

библиотека „Борка Талески" - 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’’. 
 
Број  07 –2941/17                                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                       на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                 м-р Никола Димески 
 

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

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ 

НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈКП ,,ПАЗАРИ’’ ПРИЛЕП, БР.02-297/1-9 ОД 

15.12.2014 ГОДИНА 

 
1. Одлуката за давање согласност на Статутарна 

Одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈКП 
,,Пазари’’ Прилеп, бр.02-297/1-9 од 15.12.2014 година,  се 
објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/17                                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                              на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                           Марјан Ристески 
 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за 
локалната самоуправа ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 1 од 

Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на 
Република Македонија"  бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 
41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 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 26.12.2014 година,  
донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
за давање согласност на Статутарна Одлука за 

изменување и дополнување на Статутот на ЈКП ,,Пазари’’ 
Прилеп, бр.02-297/1-9 од 15.12.2014 година 

 
член 1 

          Се дава согласност на Статутарна Одлука за 
изменување и дополнување на Статутот на ЈКП ,,Пазари’’ 
Прилеп, бр.02-297/1-9 од 15.12.2014 година. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈКП ,,Пазари’’ Прилеп, 

Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 
член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 
објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 
 
Број  07 –2941/18                                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                        на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                  м-р Никола Димески 

 
Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ 
НА ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ 

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИ, НА ЈКП ,,ПАЗАРИ’’ 
ПРИЛЕП БР.02-297/1-10  ОД 15.12.2014 ГОДИНА 

 
  1. Одлуката за давање согласност на Одлука за 

утврдување на вредноста на бодот за пресметување на 
плати, на ЈКП ,,Пазари’’ Прилеп бр.02-297/1-10 од 
15.12.2014 година,  се објавува во "Службен гласник на 
Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 2943/18                                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                               на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                              Марјан Ристески 
 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот 
за локалната самоуправа ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 6 од 
Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на 
Република Македонија"  бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 
41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина 
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Прилеп на седницата, одржана на 26.12.2014 година,  
донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
за давање согласност на Одлука за утврдување на 

вредноста на бодот за пресметување на плати, на ЈКП 
,,Пазари’’ Прилеп бр.02-297/1-10 од 15.12.2014 година 

 
член 1 

          Се дава согласност на Одлуката за утврдување на 
вредноста на бодот за пресметување на плати, на ЈКП 
,,Пазари’’ Прилеп бр.02-297/1-10 од 15.12.2014 година. 
 

член 2 
Одлуката да се достави до ЈКП ,,Пазари’’ Прилеп, 

Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 
 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 

објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 
 
Број  07 –2941/19                                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                        на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                     м-р Никола Димески 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ2, УБ2.02, ПЛАНСКИ ОПФАТ "2", КО 

ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 

              1. Одлуката за донесување на Детален 
урбанистички план за УЕ2, УБ2.02, плански опфат "2", КО 
ПРИЛЕП, Општина Прилеп,  се објавува во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/19                                                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                               на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                              Марјан Ристески 

                             
                  Врз основа на чл.26,ст.4 од Законот за просторно 
и урбанистичко планирање, ("Сл.весник на РМ"бр.51/05, 
137/2007, 91/09, 124/10, 18/11 , 53/11, 144/12, 70/13, 
163/13  и 42/14), чл.22 ст.1, т.1 и чл.36 од Законот за 
локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 
ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп 
("Сл.гласник на општина Прилеп" бр.6/03), Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на ден 26.12.2014 
година,    донесе: 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА 
УЕ 2,  УБ 2.02, плански опфат "2",, КО ПРИЛЕП, Општина 

Прилеп ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2014-2019 
 

Чл.1 

Се  донесува Детален урбанистички план за   УЕ 2, УБ 
2.02,"2", КО ПРИЛЕП,  Општина Прилеп, плански период 
2014-2019, (во понатамошниот текст: планот). 
Планскиот опфат го дефинираат следните  граници: 
 
 Од североисток граничи со граница на наменска зона – 

домување по ГУП; 

 Од југоисток граничи со КП 5933 и КП 5934; 

 Од југозапад граничи со осовина на планирана 

магистрална улица М2 „Маршал Тито“ и  

 Од северозапад граничи со КП 5766 

 Вкупната површина на планскиот опфат изнесува3.77 ха. 

Чл.2 
   Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните 
прилози: 
-Согласност од МТВ за УЕ 2, УБ 2.02, плански опфат "2", 

КО ПРИЛЕП,  Општина Прилеп плански период 2014 – 

2019  со бр. 14-15989/2 од 28.11.2014 г 

-Предлог Детален урбанистички план за ПРЕДЛОГ Детален 
урбанистички план за  УЕ 2,  УБ 2.02 ,плански опфат ,,2,, , 
КО Прилеп плански период 2014 -– 2019 , со тех.бр. 23/14 
од  Август  2014 година изработен од  од  ,,ПЕРКАН 
ПРОЕКТ,, ДООЕЛ од Прилеп 
-Програма за изработка на Програма за донесување на  
урбанистички планови територијата на општина Прилеп 
за 2013 година  
-Извештај за извршена стручна ревизија тех.бр.022/14 од 
март 2013 г   изработена од ,,УРБАН ПРОЕКТ,,ДООЕЛ-
Прилеп. 
-Одговор на забелешките од стручната ревизија техн. 
бр.7-121/1/14 од март 2014 г. од  изработувачот на планот 
-Решение за формирање на стручна комисија  бр.08-329/1 
од 09.02.2012 г. 
-Стручно мислење бр.03-328/5 од 07.04.2014 година од 
Комисијата за давање на мислење по Нацрт плановите  во 
Општина Прилеп 
-Одговор на мислење бр.07-156/2  од април 2014 г 
-Одлука за утврдување на Нацрт план бр.07-914/24 од 
30.04.2014 година 
-Одлука за организирање на Јавна презентација и јавна 
анкета бр.08-1038/1 од 19.05.2014 г  
-Соопштение  бр. 03-1038/2 од 19.05.2014 година 
објавено во весниците 
,,Вечер ,, и ,,Утрински весник ,, . 
 -Известување бр.09-17/  од 02.05.2014 год. 
 -Список на присутни  лица на јавната презентација 
-Записник од јавна презентација бр.09-17/  од 28.05.2014 
год 
-Решение за формирање на стручна комисија бр.08-
1803/1 од 22.09.2011г. 
 -Извештај од  Јавна презентација и Јавна анкета бр.09 –
17/    од 28.05.2014 година 
-Одлука за организирање на повторна јавна презентација 
и јавна анкета бр.08-1275/1 од 23.06.2014 г  
-Соопштение  бр. 03-1275/2 од 23.06.2014 година 
објавено во весниците 
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,,Вечер ,, и ,,Утрински весник ,, . 
 -Известување бр.09-17/   
 -Список на присутни  лица на јавната презентација 
-Записник од јавна презентација бр.09-17/  од 27.06.2014 
год 
-Извештај од  Јавна презентација и Јавна анкета бр.09 –17/    
од 21.07.2014 година 
-Известување за постапување по извештајот од јавната 
презентација и  јавната анкета бр.09-17/   од 21.07.2014 
год. 
-Одлука за неспроведување на стратегиска оцена 
-Мислење од ЕВН – КЕЦ Прилеп бр.27-1834/2 од 
26.09.2013 г. 
-Мислење од ЈКП ,, Водовод и Канализација,, бр. 03-337/2 
од 28.06.2013 год. 
-Согласност од АКН 
                        СОДРЖИНА 
ОПШТ ДЕЛ                  
1. НАСЛОВНА  СТРАНА 
2. СОДРЖИНА 
3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ФИРМАТА 
4. ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ 
5. ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПЛАНЕРОТ И  СОРАБОТНИЦИТЕ 
6. ПЛАНСКА ПРОГРАМА 
7. ПИСМА ОД ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
8. ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА АЖУРИРАНА ПОДЛОГА 
                 
  ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 01-13 
 А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
 1. ВОВЕД 
 2. ГЕОГРАФСКИ И ГЕОДЕТСКИ ПОДАТОЦИ ЗА 
ПРОСТОРОТ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 
 3. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ  во  
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 
4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНИТЕЛИ 
 - природни фактори 
 - сеизмика на просторот 
 - климатски  услови 
 - културно наследство    
5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И ЧИНИТЕЛИ 
 - инвентаризација на постоен градежен фонд 
 - инвентаризација на постојна комунална инфраструктура 
                      
6. АНАЛИЗА НА СТЕПЕНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ПОСТОЈНИОТ ПЛАН СО МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ 
 - степен на реализација   
 - извод од постоен    ГУП  и  ДУП 
 - програмска  задача 
- концепт  за просторен развој 
 
Б. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОСТОЈНАТА СОСТОЈБА 
 
В. ГРАФИЧКИ  ПРИЛОЗИ 
- Микролокација - ситуација---------------------м = 1: 10000 
- извод од ГУП  - ПРИЛЕП ---------------------  м = 1:  5000 
- намена  и сообраќај 
- извод од ДУП -за УАЕ бр.10-дел,----------- м = 1: 1000 
- ажурирана геодетска подлога---------- ---- м = 1:  500      
- инвентаризација и снимање на постоен 

- градежен фонд, инфраструктура и вкупна 
- физичка супраструктура  --------------------   м = 1: 500 
- инвентаризација и снимка на бесправно 
- изградени градби  -------------------------------- м = 1: 500         
 
 ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
1. ВОВЕД 
2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА 
    ЗА ИЗГРАДБА И НАМЕНА НА ГРАДЕЖНОТО 
    ЗЕМЈИШТЕ И ОБЈЕКТИТЕ    
   - групи на класи на намени 
   - парцелација и регулација 
   - површини за градба и висински план 
 
  3.  ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА 
СООБРАЌАЈНА  И  КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 - примарна и секундарна  сообраќајна  мрежа 
 - нивелациско решение 
 - хидротехничка инфраструктура 
 - електроенергетика 
 
4.  ОСТАНАТО   
- делумно обработени  барања 
- економско образложение 
 
5.  МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 
- мерки за заштита на животната средина 
- мерки за заштита на природата 
- мерки за заштита на културното наследство 
- мерки за заштита од пожар и други 
 природни и технички непогоди 
- мерки за заштита и спасување 
 
6.  УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ  И  КОРИСТЕЊЕ НА                             
ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 
- општи   услови 
 - посебни   услови 
Б. НУМЕРИЧКИ  И БИЛАНСНИ  ПОКАЗАТЕЛИ  НА    
ПЛАНИРАНИОТ РАЗВОЈ                                                                                                                              
В. ГРАФИЧКИ  ПРИЛОЗИ 
                                                                                                                                
1.  РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН И ПЛАН НА ПОВРШИНИ ЗА 
ГРАДЕЊЕ-----------------------------------------------------  м =1: 1000 
2.  СООБРАЌАЕН ПЛАН И НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН И ПЛАН НА 
ЗЕЛЕНИЛО---------------------------------------------------  м =1: 1000 
3.  ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН--------------------------  м =1: 1000 
- водовод 
- канализација 
- електрика 
- птт     
4.  СИНТЕЗЕН ПЛАН НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА-----------------
------------------------------------------------------------------ м =1: 1000 
 

Чл.3 
Планот се заверува во 7 (седум) примероци, од кои: еден 
се чува во архивата на Советот, еден кај органот што го 
спроведува, еден во надлежниот државен архив, еден 
примерок се доставува до Органот на државната управа 
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надлежен за вршење на работите од областа на 
уредување на просторот, еден примерок се доставува до 
Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, 
еден примерок се доставува до Државниот завод за 
геодетски работи и еден примерок се изложува кај  
донесувачот на Планот, заради достапност на јавноста. 
Заверката со потпис и печат ќе ја изврши претседателот 
на Советот на општина Прилеп. 

Чл.4 
Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавната 
презентација и јавната анкета, со образложение за 
прифатените и неприфатените забелешки, изработен од 
стручна комисија формирана од  градоначалникот на 
Општината. 

Чл.5 
Советот на општина Прилеп е должен во рок од 30 дена 
од донесувањето на Планот да обезбеди картирање на 
Планот на хамер или астралон. Картираните подлоги се 
предаваат на Државниот Завод за геодетски работи на 
чување и користење, како подлоги за издавање на 
нумерички податоци. 

Чл.6 
Планот ќе го спроведува надлежниот орган на општина 
Прилеп. 

Чл.7 
                 Оваа Одлука со заверен примерок од Планот се 
доставува до Органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на уредување на 
просторот. 

Чл.8 
                Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп. 
 
Број  07 –2941/20                                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                        на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                        м-р Никола Димески 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД 
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 4921 КО-ПРИЛЕП 

 

              1. Одлуката за откажување од корисничко право 
над КП 4921 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник 
на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/20                                                                ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                            на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                          Марјан Ристески 
 
 

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

Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
26.12.2014 година,  донесе: 

  О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 4921 КО-Прилеп 
 

чл.1 
Општина Прилеп како корисник на градежно 

земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.55568, издаден 
од страна на Агенција за катастар на недвижности - 
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 
под бр.1105-19615/2014 од 08.07.2014 год, за КП 4921 за 
КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 4921 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 –2941/21                                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                       на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                    м-р Никола Димески 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД 
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП КП 5825/2 КО-ПРИЛЕП 

 
1. Одлуката за откажување од корисничко право 

над КП КП 5825/2 КО-Прилеп,  се објавува во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/21                                                                ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                             на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                           Марјан Ристески 
 
 

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од 
Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ 
бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и 
чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 
на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), 
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
26.12.2014 година,  донесе: 

  О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 5825/2 КО-Прилеп 
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чл.1 

Општина Прилеп како корисник на градежно 
земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.53139, издаден 
од страна на Агенција за катастар на недвижности - 
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 
под бр.1105-21525/2014 од 11.08.2014 год, за КП 5825/2 
за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 5825/2  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 –2941/22                                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                       на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                   м-р Никола Димески 
 

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

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД 

КОРИСНИЧКО ПРАВО  НАД КП 5829 КО-ПРИЛЕП 
  

                1. Одлуката за откажување од корисничко право  
над КП 5829 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник 
на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/22                                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                        на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                      Марјан Ристески 

 
Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот 

за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ 
бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и 
чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 
на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), 
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
26.12.2014 година,  донесе: 

  О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 5829 КО-Прилеп 
 

чл.1 
 Општина Прилеп како корисник на градежно 

земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.55813, издаден 
од страна на Агенција за катастар на недвижности - 
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 
под бр.1105-18575/2014 од 20.06.2014 год, за КП 5829 за 

КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 5829 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 –2941/23                                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                       на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                    м-р Никола Димески 

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

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД 

КОРИСНИЧКО ПРАВО  НАД КП 8070/2 КО-ПРИЛЕП 

 
 

  1. Одлуката за откажување од корисничко 
право  над КП 8070/2 КО-Прилеп , се објавува во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 2943/23                                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                             на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                           Марјан Ристески 
 
 

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот 
за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ 
бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и 
чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 
на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), 
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
26.12.2014 година,  донесе: 

  О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 8070/2 КО-Прилеп 
 

чл.1 
 Општина Прилеп како корисник на градежно 
земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.57697, издаден 
од страна на Агенција за катастар на недвижности - 
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 
под бр.1105-21450/2014 од 08.08.2014 год, за КП 8070/2 
за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 8070/2 КО-Прилеп. 
 

чл.2 
 На Агенцијата за катастар на недвижности - 
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како 
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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 –2941/24                                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                       на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                   м-р Никола Димески 
 

 
Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 

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

  
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ 
ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО  НАД КП 9679 КО-ПРИЛЕП 

 

     1. Одлуката за откажување од корисничко право  
над КП 9679 КО-Прилеп,  се објавува во "Службен гласник 
на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 2943/24                                                                ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                             на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                          Марјан Ристески 
 
 

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот 
за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ 
бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и 
чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 
на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), 
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
26.12.2014 година,  донесе: 

 
  О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 
над КП 9679 КО-Прилеп 

 
чл.1 

 Општина Прилеп како корисник на градежно 
земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.59178, издаден 
од страна на Агенција за катастар на недвижности - 
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 
под бр.1105-30562/2014 од 11.12.2014 год, за КП 9679 за 
КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 9679 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 –2941/25                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                      на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                  м-р Никола Димески 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД 
КОРИСНИЧКО ПРАВО  НАД КП 11991 КО-ПРИЛЕП 

 
              1.  Одлуката за откажување од корисничко право  
над КП 11991 КО-Прилеп,  се објавува во  
"Службен гласник на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/25                                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                             на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                          Марјан Ристески 
 
 

     Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од 
Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ 
бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и 
чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 
на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), 
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
26.12.2014 година,  донесе: 

 
  О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 
над КП 11991 КО-Прилеп 

 
чл.1 

 Општина Прилеп како корисник на градежно 
земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.32570, издаден 
од страна на Агенција за катастар на недвижности - 
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 
под бр.1105-29781/2014 од 05.12.2014 год, за КП 11991 за 
КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 11991 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 
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 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 
нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина 
Прилеп". 
 
Број  07 –2941/26                                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                        на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                    м-р Никола Димески 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД 
КОРИСНИЧКО ПРАВО  НАД КП 11994 КО-ПРИЛЕП 

 
1. Одлуката за откажување од корисничко право  

над КП 11994 КО-Прилеп,  се објавува во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 2943/26                                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                              на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                             Марјан Ристески 
 

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од 
Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ 
бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и 
чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 
на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), 
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
26.12.2014 година,  донесе: 

  О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 11994 КО-Прилеп 
 

чл.1 
Општина Прилеп како корисник на градежно 

земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.57894, издаден 
од страна на Агенција за катастар на недвижности - 
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 
под бр.1105-29967/2014 од 09.12.2014 год, за КП 11994 за 
КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 11994 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 –2941/27                                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                        на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                      м-р Никола Димески 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД 
КОРИСНИЧКО ПРАВО  НАД КП 14876 КО-ПРИЛЕП 

 
 
              1. Одлукта за откажување од корисничко право  
над КП 14876 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник 
на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/27                                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                              на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                            Марјан Ристески 
 
 

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот 
за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ 
бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и 
чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 
на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), 
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
26.12.2014 година,  донесе: 

 
  О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 
над КП 14876 КО-Прилеп 

 
чл.1 

 Општина Прилеп како корисник на градежно 
земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.31967, издаден 
од страна на Агенција за катастар на недвижности - 
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 
под бр.1105-30133/2014 од 10.12.2014 год, за КП 14876 за 
КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 14876 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 –2941/28                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                        на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                 м-р Никола Димески 
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               Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за 
локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина 
Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" 
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на 
Општина Прилеп,  донесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ 

ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО  НАД КП 15008/3 КО-ПРИЛЕП 

 
1. Одлуката за откажување од корисничко право  

над КП 15008/3 КО-Прилеп,  се објавува во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 2943/28                                                                ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                             на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                           Марјан Ристески 
 
 

      Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од 
Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ 
бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и 
чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 
на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), 
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
26.12.2014 година,  донесе: 

  О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 15008/3 КО-Прилеп 
 

чл.1 
 Општина Прилеп како корисник на градежно 
земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.53196, издаден 
од страна на Агенција за катастар на недвижности - 
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 
под бр.1105-25706/2014 од 17.10.2014 год, за КП 15008/3 
за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 15008/3  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". 
 
Број  07 –2941/29                                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                        на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                     м-р Никола Димески 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ 
ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 15008/4  КО-ПРИЛЕП 

 
              1. Одлуката за откажување од корисничко право 
над КП 15008/4  КО-Прилеп, се објавува во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/29                                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                              на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                             Марјан Ристески 
 
 

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот 
за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ 
бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и 
чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 
на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), 
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
26.12.2014 година,  донесе: 

  О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 15008/4 КО-Прилеп 
 

чл.1 
 Општина Прилеп како корисник на градежно 
земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.54402, издаден 
од страна на Агенција за катастар на недвижности - 
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 
под бр.1105-29907/2014 од 09.12.2014 год, за КП 15008/4 
за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 15008/4  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 –2941/30                                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                        на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                      м-р Никола Димески 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД 
КОРИСНИЧКО ПРАВО  НАД КП 15009/3 КО-ПРИЛЕП 
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              1. Одлуката за откажување од корисничко право  
над КП 15009/3 КО-Прилеп, се објавува во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/30                                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                             на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                           Марјан Ристески 
 
 

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот 
за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ 
бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и 
чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 
на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), 
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
26.12.2014 година,  донесе: 

  О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 15009/3 КО-Прилеп 
 

чл.1 
 Општина Прилеп како корисник на градежно 
земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.59023, издаден 
од страна на Агенција за катастар на недвижности - 
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 
под бр.1105-29906/2014 од 09.12.2014 год, за КП 15009/3 
за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 15009/3 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". 
 
Број  07 –2941/31                                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                         на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                      м-р Никола Димески 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ 
ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО  НАД КП 16218  КО-ПРИЛЕП 

 
              1. Одлуката за откажување од корисничко право  
над КП 16218  КО-Прилеп, се објавува во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/31                                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                               на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                             Марјан Ристески 
 

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот 
за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ 
бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и 
чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 
на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), 
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
26.12.2014 година,  донесе: 

  О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 16218 КО-Прилеп 
 

чл.1 
 Општина Прилеп како корисник на градежно 
земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.55904, издаден 
од страна на Агенција за катастар на недвижности - 
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 
под бр.1105-21147/2014 од 05.08.2014 год, за КП 16218 за 
КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 16218  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 –2941/32                                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                         на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                    м-р Никола Димески 
 

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

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ 

ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 21730  КО-ПРИЛЕП 

 
              1. Одлуката за откажување од корисничко право 
над КП 21730  КО-Прилеп, се објавува во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/32                                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                               на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                             Марјан Ристески 
 

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот 
за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ 
бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и 
чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 
на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), 
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
26.12.2014 година,  донесе: 
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  О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 21730 КО-Прилеп 
 

чл.1 
 Општина Прилеп како корисник на градежно 
земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.53602, издаден 
од страна на Агенција за катастар на недвижности - 
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 
под бр.1105-21080/2014 од 05.08.2014 год, за КП 21730 за 
КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 21730 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 –2941/33                                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                         на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                     м-р Никола Димески 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ 
ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО  НАД КП 23060  КО-ПРИЛЕП 

 
              1. Одлуката за откажување од корисничко право  
над КП 23060  КО-Прилеп, се објавува во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/33                                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                              на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                            Марјан Ристески 

 
                Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од 
Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ 
бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и 
чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 
на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), 
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
26.12.2014 година,  донесе: 

  О   Д   Л   У   К    А 
за откажување од корисничко право 

над КП 23060 КО-Прилеп 
 

чл.1 
 Општина Прилеп како корисник на градежно 
земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.32570, издаден 

од страна на Агенција за катастар на недвижности - 
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 
под бр.1105-20470/2014 од 23.07.2014 год, за КП 23060 за 
КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 23060  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 –2941/34                                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                         на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                     м-р Никола Димески 

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

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ  

ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО  НАД КП 11956 КО ПРИЛЕП 
 

 
              1. Одлуката за откажување од корисничко право  
над КП 11956 КО Прилеп, се објавува во "Службен гласник 
на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/34                                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                              на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                            Марјан Ристески 
 
 

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од 
Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ 
бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и 
чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 
на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), 
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 
26.12.2014 година,  донесе: 

  О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 11956 КО-Прилеп 
 

чл.1 
 Општина Прилеп како корисник на градежно 

земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.54690, издаден 
од страна на Агенција за катастар на недвижности - 
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен 
под бр.1105-18310/2014 од 17.06.2014 год, за КП 11956 за 
КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 11956 КО-Прилеп. 

чл.2 
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 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 –2941/35                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                               на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                      м-р Никола Димески 
 

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

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 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.4040/2 -КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД БОШЕСКИ ПЕТРЕ 

 
1. Одлуката за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 
која ќе се изврши проширување на планскиот опфат  и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.4040/2 -КО 
Варош, на барање од Бошески Петре, се објавува во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/35                                                                ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                             на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                            Марјан Ристески 
 

 
Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 

13 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 
и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација ("Службен весник на РМ" 
бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот 
за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина 
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 
6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на 
седницата одржана на 26.12.2014 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.4040/2 -КО Варош, на 

барање од Бошески Петре 
 

член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска документација со 
која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.4040/2 -КО 
Варош. 

член 2 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 

објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 
   

Број  07 –2941/36                                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                        на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                    м-р Никола Димески 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 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.1952/2 - КО МАЖУЧИШТЕ, НА БАРАЊЕ ОД 
ЈАНКУЛОСКА ЉИЉАНА 

  
             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.1952/2 -КО 
Мажучиште, на барање од Јанкулоска Љиљана, се 
објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/36                                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                              на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                            Марјан Ристески 
 
 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 
13 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 
и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација ("Службен весник на РМ" 
бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот 
за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина 
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 
6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на 
седницата одржана на 26.12.2014 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.1952/2 -КО Мажучиште, на 

барање од Јанкулоска Љиљана 
 

член 1 
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             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.1952/2 -КО 
Мажучиште. 

член 2 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 

објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 
  

Број  07 –2941/37                                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                         на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                   м-р Никола Димески 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 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.4069/1 -КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД ФИЛИПОСКИ 
БЛАГОЈА 

 
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.4069/1 -КО 
Варош, на барање од Филипоски Благоја,  се објавува во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 2943/37                                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                              на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                            Марјан Ристески 
 
 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 
13 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 
и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација ("Службен весник на РМ" 
бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот 
за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина 
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 
6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на 
седницата одржана на 26.12.2014 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.4069/1 -КО Варош, на 

барање од Филипоски Благоја 
 

 
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.4069/1 -КО 
Варош. 

член 2 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 

објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 
   

Број  07 –2941/38                                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                      на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                 м-р Никола Димески 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 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.3040 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ЧАЧОРОСКИ 
БРАНКО 

 
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.3040 -КО 
Прилеп, на барање од Чачороски Бранко, се објавува во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/38                                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                             на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                           Марјан Ристески 
 

 
               Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 
13 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 
и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација ("Службен весник на РМ" 
бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот 
за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина 
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 
6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на 
седницата одржана на 26.12.2014 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.3040 -КО Прилеп, на барање 

од Чачороски Бранко 
 

член 1 
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             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.3040 -КО 
Прилеп. 

член 2 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 

објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 
   

Број  07 –2941/39                                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                         на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                     м-р Никола Димески 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ 
УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА  ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА 

СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО 
ДУП ЗА УАЕ БР.1, ОБЈЕКТ БР. 1, НА КП БР.4734-КО ВАРОШ, 

НА БАРАЊЕ ОД АТАНАСОВСКА ЖАКЛИНА 
 

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.1, 
објект бр. 1, на КП бр.4734-КО Варош, на барање од 
Атанасовска Жаклина, се објавува во "Службен гласник на 
Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/39                                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                              на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                            Марјан Ристески 

 
Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 

13 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 
и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација ("Службен весник на РМ" 
бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот 
за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина 
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 
6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на 
седницата одржана на 26.12.2014 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.1, објект бр. 1, на КП бр.4734-КО 

Варош, на барање од Атанасовска Жаклина 
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.1, 
објект бр. 1, на КП бр.4734-КО Варош. 

член 2 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 

објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 
   

Број  07 –2941/40                                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                         на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                   м-р Никола Димески 

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

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

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..21134/1-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ 
ОД ЃОРАКОВА МЕНКА 

 
  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..21134/1-КО Прилеп, на барање 
од Ѓоракова Менка,  се објавува во "Службен гласник на 
Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 2943/40                                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                              на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                            Марјан Ристески 
 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 
13 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 
и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација ("Службен весник на РМ" 
бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот 
за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина 
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 
6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на 
седницата одржана на 26.12.2014 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..21134/1-КО Прилеп, на барање од Ѓоракова Менка 

 
член 1 
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             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..21134/1-КО Прилеп. 

член 2 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 

објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 
   

Број  07 –2941/41                                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                        на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                   м-р Никола Димески 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
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. 22324-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ИЛИОСКА РОЗА 

 
              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. 22324-КО Прилеп, на барање 
од Илиоска Роза, се објавува во "Службен гласник на 
Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/41                                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                               на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                             Марјан Ристески 
 
 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 
13 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 
и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација ("Службен весник на РМ" 
бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот 
за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина 
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 
6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на 
седницата одржана на 26.12.2014 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..22324-КО Прилеп, на барање од Илиоска Роза 

 
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..22324-КО Прилеп. 
 

член 2 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 

објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 
 

Број  07 –2941/42                                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                        на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                       м-р Никола Димески 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ 
УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА 

СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО 
ДУП ЗА УАЕ БР.14, ОБЈЕКТ БР. 1, НА КП БР.18692/2-КО ПРИЛЕП , 

НА БАРАЊЕ ОД ЈОВАНОВА ГОРДАНА 

 
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.14, 
објект бр. 1, на КП бр.18692/2-КО Прилеп , на барање од 
Јованова Гордана,  се објавува во "Службен гласник на 
Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 2943/42                                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                             на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                           Марјан Ристески 
 
 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 
13 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 
и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација ("Службен весник на РМ" 
бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот 
за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина 
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 
6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на 
седницата одржана на 26.12.2014 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.14, објект бр. 1, на КП бр.18692/2-

КО Прилеп , на барање од Јованова Гордана 
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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.14, 
објект бр. 1, на КП бр.18692/2-КО Прилеп. 

член 2 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 

објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 
   

Број  07 –2941/43                                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                         на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                    м-р Никола Димески 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 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. 1, НА КП БР.22833-КО 

ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД КОРАЌОВСКИ ПЕЈО 

 
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.15-
дел, објект бр. 1, на КП бр.22833-КО Прилеп, на барање 
од Кораќовски Пејо, се објавува во "Службен гласник на 
Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/43                                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                             на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                            Марјан Ристески 
 
 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 
13 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 
и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација ("Службен весник на РМ" 
бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот 
за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина 
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 
6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на 
седницата одржана на 26.12.2014 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.15-дел, објект бр. 1, на КП 
бр.22833-КО Прилеп, на барање од Кораќовски Пејо 

 

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.15-
дел, објект бр. 1, на КП бр.22833-КО Прилеп. 

член 2 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 

објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 
   

Број  07 –2941/44                                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                         на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                    м-р Никола Димески 

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

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ 

УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА 

СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО 
ДУП ЗА УАЕ БР.11,УБ 11/3, ОБЈЕКТ БР. 1, НА КП БР.8337-КО 

ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД МИЛАНОСКИ СТЕВАН 

 
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.11,УБ 11/3, објект бр. 1, на КП бр.8337-КО Прилеп, на 
барање од Миланоски Стеван, се објавува во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/44                                                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                               на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                            Марјан Ристески 
 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 
13 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 
и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација ("Службен весник на РМ" 
бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот 
за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина 
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 
6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на 
седницата одржана на 26.12.2014 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.11,УБ 11/3, објект бр. 1, на КП 
бр.8337-КО Прилеп, на барање од Миланоски Стеван 

 
член 1 
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             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.11,УБ 11/3, објект бр. 1, на КП бр.8337-КО Прилеп. 
 

член 2 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 

објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 
   

Број  07 –2941/45                                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                       на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                   м-р Никола Димески 

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

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

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.22116-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ 
ОД МИТКОВ ИЦЕ 

 
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.22116-КО Прилеп, на барање 
од Митков Ице, се објавува во "Службен гласник на 
Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/45                                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                              на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                            Марјан Ристески 
 
 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 
13 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 
и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација ("Службен весник на РМ" 
бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот 
за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина 
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 
6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на 
седницата одржана на 26.12.2014 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.22116-КО Прилеп, на барање од Митков Ице 

член 1 

             Се утврдува дека нe 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.22116-КО Прилеп. 

член 2 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 

објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 
  
Број  07 –2941/46                                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                         на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                       м-р Никола Димески 
 

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

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА 

НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА,ПРЕДВИДЕНА 
СОГЛАСНО ДУП ЗА УЕ БР.13,УБ 13.02-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР.3,А 

ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ОБЈЕКТ БР.4, НА КП БР.17964/1-КО 
ПРИЛЕП,НА БАРАЊЕ ОД МУЛИЧКОСКИ ЖАРКО 

 
     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 УЕ бр.13,УБ 
13.02-дел, објект бр.3, а исполнети услови за објект бр.4, 
на КП бр.17964/1-КО Прилеп, на барање од Муличкоски 
Жарко, се објавува во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 

 
Број 08 - 2943/46                                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                              на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                            Марјан Ристески 

 
Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 

13 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 
и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација ("Службен весник на РМ" 
бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот 
за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина 
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 
6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на 
седницата одржана на 26.12.2014 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 УЕ бр.13,УБ 13.02-дел, објект бр.3, а 
исполнети услови за објект бр.4, на КП бр.17964/1-КО 

Прилеп, на барање од Муличкоски Жарко 
член 1 
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             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 УЕ бр.13,УБ 
13.02-дел, за објект бр.3,  на КП бр.17964/1-КО Прилеп. 

член 2 
             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 УЕ бр.13,УБ 
13.02-дел, за објект бр.4, на КП бр.17964/1-КО Прилеп. 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 

објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 
   

Број  07 –2941/47                                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                         на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                     м-р Никола Димески 

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

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

НЕИСПОЛНЕТИ  УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА 

НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА 
СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.13-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР. 2, 

НА КП БР.14804-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 
НИКОЛОСКА ЦВЕТАНКА 

 
                  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.13-
дел, објект бр. 2, на КП бр.14804-КО Прилеп, на барање 
од Николоска Цветанка, се објавува во "Службен гласник 
на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/47                                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                              на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                            Марјан Ристески 

 
Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 

13 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 
и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација ("Службен весник на РМ" 
бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот 
за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина 
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 
6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на 
седницата одржана на 26.12.2014 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.13-дел, објект бр. 2, на КП 

бр.14804-КО Прилеп, на барање од Николоска Цветанка 
 

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.13-
дел, објект бр. 2, на КП бр.14804-КО Прилеп. 
 

член 2 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 

објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 
  
Број  07 –2941/48                                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                          на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                      м-р Никола Димески 

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

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ 

УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА  ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА 

СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО 
ДУП ЗА УАЕ БР.11 УБ 11/3, ОБЈЕКТ БР. 1, НА КП БР.8335-КО 

ПРИЛЕП , НА БАРАЊЕ ОД ПАЗЕСКИ СИМОН 

 
                    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.11 
УБ 11/3, објект бр. 1, на КП бр.8335-КО Прилеп , на 
барање од Пазески Симон, се објавува во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/48                                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                             на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                           Марјан Ристески 
 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 
13 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 
и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација ("Службен весник на РМ" 
бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот 
за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина 
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 
6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на 
седницата одржана на 26.12.2014 година, донесе:  
 

О    Д    Л    У    К    А 
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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.11 УБ 11/3, објект бр. 1, на КП 

бр.8335-КО Прилеп , на барање од Пазески Симон 
 

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.11 
УБ 11/3, објект бр. 1, на КП бр.8335-КО Прилеп. 
 

член 2 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 

објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 
   

Број  07 –2941/49                                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                        на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                    м-р Никола Димески 
 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 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. 1, НА КП  БР.21445-КО 

ПРИЛЕП,  НА БАРАЊЕ ОД РИСТЕСКИ ПЕЦО 

 
                  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.15-
дел, објект бр. 1, на КП бр.21445-КО Прилеп, на барање 
од Ристески Пецо, се објавува во "Службен гласник на 
Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/49                                                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                               на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                              Марјан Ристески 
 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 
13 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 
и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација ("Службен весник на РМ" 
бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот 
за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина 
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 
6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на 
седницата одржана на 26.12.2014 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.15-дел, објект бр. 1, на КП 
бр.21445-КО Прилеп, на барање од Ристески Пецо 

 
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.15-
дел, објект бр. 1, на КП бр.21445-КО Прилеп. 

член 2 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 

објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 
  
Број  07 –2941/50                                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                         на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                    м-р Никола Димески 
 

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

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 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, А НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВА ЗА 

ОБЈЕКТ БР. 2, НА КП БР.10688/1,10688/2-КО ПРИЛЕП , 
НА БАРАЊЕ ОД ЦВЕТАНОСКИ СТОЈАН 

 
              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, а неисполнети услова за објект бр. 2, на КП 
бр.10688/1,10688/2-КО Прилеп , на барање од Цветаноски 
Стојан, се објавува во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/50                                                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                                на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                             Марјан Ристески 

 
Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 

13 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 
и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација ("Службен весник на РМ" 
бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот 
за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина 
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 
6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на 
седницата одржана на 26.12.2014 година, донесе:  

 
О    Д    Л    У    К    А 
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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, а неисполнети 
услова за објект бр. 2, на КП бр.10688/1,10688/2-КО 

Прилеп , на барање од Цветаноски Стојан 
 

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, за 
објект бр. 1, на КП бр.10688/1,10688/2-КО Прилеп. 

член 2 
             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.6, за 
објект бр. 2, на КП бр.10688/1,10688/2-КО Прилеп. 
 

член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 

објавувањето во ’’Службен гласник на Општина Прилеп’’. 
   

Број  07 –2941/51                                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                         на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                     м-р Никола Димески 

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

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ  ДЕТАЛЕН 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 18, УБ 18.03, ПЛАНСКИ ОПФАТ „1", 
КО ПРИЛЕП,ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
              1. Одлуката за донесување  Детален урбанистички 
план за УЕ 18, УБ 18.03, плански опфат „1", КО Прилеп, 
Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на 
Општина Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/51                                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                             на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                          Марјан Ристески 
 

 
            Врз основа на чл.26,ст.4 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање, ("Сл.весник на РМ"бр.51/05, 
137/2007, 91/09, 124/10, 18/11 , 53/11, 144/12, 70/13, 
163/13  и 42/14), чл.22 ст.1, т.1 и чл.36 од Законот за 
локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 
ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп ("Сл. 
гласник на општина Прилеп" бр.6/03), Советот на општина 
Прилеп на седницата одржана на ден 26.12.2014 г ,  
донесе: 
 

 О Д Л У К А 

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА 
УЕ 18,  УБ 18.03, плански опфат "1",, , КО ПРИЛЕП, 

Општина Прилеп, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2014-2019 
 

Чл.1 
             Се  донесува Детален урбанистички план за   УЕ 18, 
УБ 18.03, плански опфат "1", КО ПРИЛЕП,  Општина 
Прилеп, плански период 2014-2019, (во понатамошниот 
текст: планот). 
 
Планскиот опфат го дефинираат следните  граници: 
 
 Од северозападната страна граничи со осовината на 
собирната улица С1 - „Цане Кузманоски“ 
 Од западната страна граничи со собирната улица С1 – 
„Улица 18“; 
 Од североисточната страна граничи со граница на 
наменска зона – Б6; и 
 Од јужната и југозападната страна граничи со КП 
23556/2, КП 23556/1, КП 24205-дел  пешачка улица, КП 
23403, КП23404, КП 23413/1, КП 23410 и КП 24178-осовина 
на постојна пристапна улица; 
Површината на планскиот опфат за УЕ 18, УБ 18.03, 
плански опфат,,1,,, изнесува 4.94 ха  сметано по 
гореспоменатите граници. 

Чл.2 
   Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните 
прилози: 
-Согласност од МТВ за УЕ 18, УБ 18.03, плански опфат "1", 

КО ПРИЛЕП,  Општина Прилеп плански период 2014 – 

2019  со бр. 14-18010/2 од 24.12.2014 г 

-Предлог Детален урбанистички план за ПРЕДЛОГ Детален 
урбанистички план за  УЕ 18,  УБ 18.03 ,плански опфат ,,1,, 
, КО Прилеп плански период 2014 -– 2019 , со тех.бр. 93/14 
од  декември  2014 година изработен од  од  ,,ПЕРКАН 
ПРОЕКТ,, ДООЕЛ од Прилеп 
-Програма за изработка на Програма за донесување на  
урбанистички планови територијата на општина Прилеп 
за 2014 година  
-Извештај за извршена стручна ревизија тех.бр.077/14 од 
октомври 2014 г   изработена од ЈП за ПУП  - Прилеп. 
-Одговор на забелешките од стручната ревизија техн. 
бр.07-357/1 од октомври 2014 г. од  изработувачот на 
планот 
-Решение за формирање на стручна комисија  бр.08-329/1 
од 09.02.2012 г. 
-Стручно мислење бр.03-1227/7 од 28.10.2014 година од 
Комисијата за давање на мислење по Нацрт плановите  во 
Општина Прилеп 
-Одговор на мислење бр.07-362/2  од октомври 2014 г 
-Одлука за утврдување на Нацрт план бр.07-2406/54 од 
31.10.2014 година 
-Одлука за организирање на Јавна презентација и јавна 
анкета бр.08-2482/1 од 10.11.2014 г  
-Соопштение  бр. 03-2482/2 од 10.11.2014 година 
објавено во весниците,,Вечер ,, и ,,Нова Македонија ,, . 
 -Известување бр.09-442/  од 21.11.2014 год. 
 -Список на присутни  лица на јавната презентација 
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-Записник од јавна презентација бр.09-442/  од 25.10.2014 
год 
-Решение за формирање на стручна комисија бр.08-
1803/1 од 22.09.2011г. 
 -Извештај од  Јавна презентација и Јавна анкета бр.09 –
442/    од 05.12.2014 година 
-Известување за постапување по извештајот од јавната 
презентација и  јавната анкета бр.09-442/   од 05.12.2014 
год. 
-Одлука за неспроведување на стратегиска оцена 
  
 СОДРЖИНА 
ОПШТ ДЕЛ                  
1. НАСЛОВНА  СТРАНА 
2. СОДРЖИНА 
3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ФИРМАТА 
4. ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ 
5. ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПЛАНЕРОТ И  СОРАБОТНИЦИТЕ 
6. ПЛАНСКА ПРОГРАМА 
7. ПИСМА ОД ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
8. ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА АЖУРИРАНА ПОДЛОГА              
 ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 01-13 
А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
1. ВОВЕД 
2. ГЕОГРАФСКИ И ГЕОДЕТСКИ ПОДАТОЦИ ЗА 
ПРОСТОРОТ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 
3. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ  во   
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 
4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНИТЕЛИ 
- природни фактори 
- сеизмика на просторот 
- климатски  услови 
 - културно наследство    
5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И ЧИНИТЕЛИ 
- инвентаризација на постоен градежен фонд 
 - инвентаризација на постојна комунална инфраструктура          
6. АНАЛИЗА НА СТЕПЕНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ПОСТОЈНИОТ ПЛАН СО МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ 
- степен на реализација   
- извод од постоен    ГУП  и  ДУП 
 - програмска  задача 
- концепт  за просторен развој 
Б. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОСТОЈНАТА СОСТОЈБА 
В. ГРАФИЧКИ  ПРИЛОЗИ 
- Микролокација - ситуација---------------------м = 1: 10000 
- извод од ГУП  - ПРИЛЕП -------------------------  м = 1:  5000 
- намена  и сообраќај 
- извод од ДУП -за УАЕ бр.10-дел,--------------- м = 1: 1000 
- ажурирана геодетска подлога------------------- м = 1:  500      
- инвентаризација и снимање на постоен 
- градежен фонд, инфраструктура и вкупна 
- физичка супраструктура  --------------------------- м = 1: 500 
- инвентаризација и снимка на бесправно 
- изградени градби  ------------------------------------ м = 1: 500         
 
 ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 

         ВОВЕД 
 2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА 

 ЗА ИЗГРАДБА И НАМЕНА НА ГРАДЕЖНОТО 
 ЗЕМЈИШТЕ И ОБЈЕКТИТЕ    
    - групи на класи на намени 
   - парцелација и регулација 
   - површини за градба и висински план 
   3.  ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА 
   ЗА СООБРАЌАЈНА  И  КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
    - примарна и секундарна  сообраќајна  мрежа 
    - нивелациско решение 
    - хидротехничка инфраструктура 
   - електроенергетика 
  4.  ОСТАНАТО   
  - делумно обработени  барања 
  - економско образложение 
  5.  МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 
 - мерки за заштита на животната средина 
 - мерки за заштита на природата 
 - мерки за заштита на културното наследство 
 - мерки за заштита од пожар и други 
   природни и технички непогоди 
 - мерки за заштита и спасување 
 6.  УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ  И  КОРИСТЕЊЕ НА                             
 ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 
 - општи   услови 
 - посебни   услови 
 Б. НУМЕРИЧКИ  И БИЛАНСНИ  ПОКАЗАТЕЛИ  НА    
     ПЛАНИРАНИОТ РАЗВОЈ 
В. ГРАФИЧКИ  ПРИЛОЗИ 
1.  РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН И ПЛАН НА ПОВРШИНИ ЗА 
ГРАДЕЊЕ-----------------------------------------------------  м =1: 1000 
2.  СООБРАЌАЕН ПЛАН И НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН И ПЛАН НА 
ЗЕЛЕНИЛО--------------------------------------------------  м =1: 1000 
 3.  ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН-------------------------  м =1: 1000 
- водовод 
- канализација 
- електрика 
- птт     
4.  СИНТЕЗЕН ПЛАН НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА- м =1: 1000 
 

Чл.3 
Планот се заверува во 7 (седум) примероци, од кои: еден 
се чува во архивата на Советот, еден кај органот што го 
спроведува, еден во надлежниот државен архив, еден 
примерок се доставува до Органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на 
уредување на просторот, еден примерок се доставува до 
Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, 
еден примерок се доставува до Државниот завод за 
геодетски работи и еден примерок се изложува кај  
донесувачот на Планот, заради достапност на јавноста. 
Заверката со потпис и печат ќе ја изврши претседателот 
на Советот на општина Прилеп. 
 

Чл.4 
Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавната 
презентација и јавната анкета, со образложение за 
прифатените и неприфатените забелешки, изработен од 
стручна комисија формирана од  градоначалникот на 
Општината. 
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Чл.5 
Советот на општина Прилеп е должен во рок од 30 дена 
од донесувањето на Планот да обезбеди картирање на 
Планот на хамер или астралон. Картираните подлоги се 
предаваат на Државниот Завод за геодетски работи на 
чување и користење, како подлоги за издавање на 
нумерички податоци. 

Чл.6 
              Планот ќе го спроведува надлежниот орган на 
општина Прилеп. 

Чл.7 
              Оваа Одлука со заверен примерок од Планот се 
доставува до Органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на уредување на 
просторот. 

Чл.8 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп. 
 
Број  07 –2941/52                                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                                        на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                                    м-р Никола Димески 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИФАЌАЊЕ 
 НА ДОНАЦИЈА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
            1. Одлуката за прифаќање на донација на Општина 
Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 
 
Број 08 - 2943/52                                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2014 година                                                              на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                                             Марјан Ристески 

 
Врз основа на член 36, став 1 точка 15 од Законот за 

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 5/02), 
а во врска со член 6 став 2 и 3 од Законот за финансирање 
на единиците за локална самоуправа ("Службен весник на 
РМ" број 61/04,96/04, 67/07,156/09 и 47/11) и член 26 став 

1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен 
гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 
11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, 
одржана на 26.12.2014 година,  донесе: 
 

                О  Д  Л  У  К  А 
              за прифаќање на донација на Општина Прилеп 

 
 

Член 1 
 Со оваа одлука, Општина Прилеп ја прифаќа 
донацијата дадена во добра и услуги за цели од јавен 
интерес, дадена од давателот, Војдан Запров, со адреса 
на живеење- бул. Јане Сандански бр.86/4-15. 
 

Член 2 
 Донацијата која се дава на Општина Прилеп се 
состои во гипсена скулптура ( модел за лиење во бронза) 
на Крал Марко, со димензии 5 метра висина, 3 метра 
ширина и 4,5 метра должина, поделена на десет делови. 

 
                Член 3 

  Донацијата од член 1 на оваа Одлука ќе 
се прими и реализира согласно закон. 
 

               Член 4 
  За донацијата ќе биде склучен посебен 
договор, помеѓу Градоначалникот на Општина Прилеп, 
како примател на донацијата и Војдан Запров како 
давател на донација, согласно Законот за донации и за 
спонзорства во јавните дејности. 
 
 

член 5 
 Оваа Одлука влегува во сила, осмиот ден од 
денот на објавувањето во "Службен гласник на Oпштинa 
Прилеп". 
 
 
Број  07 –2941/53                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 26.12.2014 година                               на Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                      м-р Никола Димески 
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