
        

 
 
 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК            

НА ОПШТИНА   ПРИЛЕП 

Службен гласник на Општина 
Прилеп – Излегува по потреба 

19 Јуни  2015 година 
Службен гласник број 7 

Овој примерок чини 50 ден. 
Годишна претплата 2.000 ден. 

Жиро с-ка при Комерцијална банка 
– Филијала Прилеп 
300020000208779 

ЕДБ 4021996117695 

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

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ  
НА ЛОКАЛИТЕТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА “ФЕСТИВАЛ  

НА ПИВОТО - 2015”. 

  
1. Одлуката за определување на локалитет за 
организирање на “Фестивал на пивото - 2015”, се 
објавува во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 
 
Број 08 - 1307/1                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 (“Сл.весник на 
РМ” бр.5/2002), член 26 став 1 точка 46 од Статутот 
на Општина Прилеп (“Сл.гласник на општина 
Прилеп”бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на 
Општина Прилеп на седницата одржана на 
19.06.2015 година, донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за определување на локалитет за организирање 
на “Фестивал на пивото - 2015” 

 
Член 1 

       Манифестацијата “Фестивал на пивото 2015” 
ќе се одржи во деновите од 16 до 19  јули 2015 
година,  на локалитетот кој ги опфаќа следните 
граници: 

- од север - Плоштад „Александрија” 
- од исток- крстосница на Булевар “Гоце 

Делчев” со улица „Прилепски Бранители” 
- од југ- Плоштад „Методија Андонов – 

Ченто” 

- од запад - крстосница на Булевар “Гоце 
Делчев” со улица “Кузман Јосифоски”. 

Површината предвидена за поставување на 
штандови изнесува 4.305м

2 
- нето површина. 

Член 2 
Се забранува поставување на бини и 

штандови во парковските површини.  
Се забрануваат градежни зафати (трајни 

или монтажно-демонтажни) на летната сцена, 
пред споменикот на Александар Македонски. 

За паркинг простор, за потребите на 
фестивалот, се одредува просторот од Булевар 
“Гоце Делчев” со пресекот на улица “Кузман 
Јосифоски” и улица “Димо Наредникот”, делот од 
крстосницата на Булевар “Гоце Делчев” со улица 
„Прилепски Бранители” до новата општинска 
зграда, паркингот помеѓу новата општинска 
заграда и зградата на Македонски телеком и 
паркингот на улица „Кузман Јосифоски” (кај 
Центарот за култура „Марко Цепенков”). 

Член 3 
Посебните локации за фестивалот, како и 

поставувањето на санитарни чворови, определени 
се со графички прилог-“Фестивал на пивото-2015”, 
изработен од ЈП за ПУП Прилеп, кој е составен дел 
на оваа одлука. 

Член 4 
Пред добивање на одобрение за начинот 

на користење на просторот, организаторот е 
должен да прибави согласност од: ЕВН 
Македонија АД Скопје - КЕЦ Прилеп, ЈКП “Водовод 
и канализација” Прилеп, ЈКП “Комуналец” Прилеп, 
МВР - Сектор за сообраќај, Територијална ПП 
единица- Прилеп и други служби кои ќе го 
опслужуваат фестивалот. 

Член 5 
Обезбедувањето и безбедноста на 

фестивалот е обврска на организаторот. 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден, 
од денот на објавувањето во “Сл.гласник на 
Општина Прилеп”. 
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Бр. 25-1305/2          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                на Совет 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 ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ЦЕНАТА ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ПАТНИЧКИ МОТОРНИ 

ВОЗИЛА ЗА ВРЕМЕ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ПИВО ФЕСТ 
2015 –ПРИЛЕП, НА ЈП ЗА ПУП-ПРИЛЕП БР.02-432/6 ОД 

11.06.2015 ГОДИНА 

1. Одлуката за давање согласност на Одлуката 
за утврдување на цената за паркирање на 
патнички моторни возила за време на одржување 
на ПИВО ФЕСТ 2015 –ПРИЛЕП, на ЈП за ПУП-Прилеп 
бр.02-432/6 од 11.06.2015 година, се објавува во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/2                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 5 од Законот за јавни 
претпријатија (“Службен весник на РМ” бр.38/96, 
6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 
6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) и член 26 став 
1 точка 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 19.06.2015 година,  
донесе: 

    О     Д     Л     У     К     А 
за давање согласност на Одлука за утврдување на 
цената за паркирање на патнички моторни возила 

за време на одржување на ПИВО ФЕСТ 2015 –
ПРИЛЕП, на ЈП за ПУП-Прилеп,  

бр.02-432/6 од 11.06.2015 година 
 

член 1 
             Се дава согласност на Одлуката за 
утврдување на цената за паркирање на патнички 
моторни возила за време на одржување на ПИВО 
ФЕСТ 2015 –ПРИЛЕП, на ЈП за ПУП-Прилеп, бр.02-
432/6 од 11.06.2015 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’’. 
 
Бр. 25-1305/3          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                на Совет 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 КОРЕКЦИЈА НА БРОЈОТ НА 
ВОЗЕЊА СО ЕЛЕКТРОНСКИ ВОЗНИ КАРТИЧКИ ВО 

ЈАВНИОТ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ, НА ЈП ЗА ПУП-ПРИЛЕП 
БР.02-432/5  ОД 11.06.2015 ГОДИНА 

 
1. Одлуката за давање согласност на 

Одлука за корекција на бројот на возења со 
електронски возни картички во јавниот градски 
превоз, на ЈП за ПУП-Прилеп бр.02-432/5 од 
11.06.2015 година, се објавува во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/3                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 5 од Законот за јавни 
претпријатија (“Службен весник на РМ” бр.38/96, 
6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 
6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) и член 26 став 
1 точка 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 19.06.2015 година,  
донесе: 

    О     Д     Л     У     К     А 
за давање согласност на Одлука за корекција на 
бројот на возења со електронски возни картички 
во јавниот градски превоз, на ЈП за ПУП-Прилеп 

бр.02-432/5 од 11.06.2015 година 
 

член 1 
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               Се дава согласност на Одлуката за 
корекција на бројот на возења со електронски 
возни картички во јавниот градски превоз, на ЈП за 
ПУП-Прилеп бр.02-432/5 од 11.06.2015 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’’. 
 
Бр. 25-1305/4          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                на Совет на Општина Прилеп 
    Прилеп       м-р Никола Димески 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ПРИОРИТЕТ НА ПРОЕКТОТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 

ОПШТИНСКИ ПАТ Л6001955 24  ОД ПРИЛЕП ДО Н.М. 
ВОЛКОВО 

 
1. Одлуката за утврдување на приоритет на 

проектот за реконструкција на општински пат 
Л6001955 24 од Прилеп до н.м. Волково, се 
објавува во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/4                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 година                                                на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                            Марјан Ристески 
 

 

Вр з  о с н о в а  н а  ч ле н  22, с т а в  1, 
т о ч к а  4 и  ч ле н  36, с т а в  1, т о ч к а  15 о д  
За к о н о т  з а  л о к а л н а  с а мо у п р а в а  
(„Слу жб е н  в е с н и к  н а  РМ” б р .5/02), 
ч л е н  14, с т а в  1, т о ч к а  4 и  ч ле н  26, 
с т а в  1, т о ч к а  47 о д  Ст а т у т о т  н а  
Општ и н а  Пр и л е п  (,,Слу жб е н  г л а с н и к  
н а  Општ и н а  Пр и ле п ’’ б р .6/2003, 4/2005 и  
11/2008), Со в е т о т  н а  Општ и н а  Пр и ле п  
н а  с е дн и ц а т а  о д р жа н а  н а  д е н  
19.06.2015 г о д и н а , ј а  до н е с е  
с л е д н а в а : 

О  Д  Л  У   К   А 
з а  у т в р д у в ање  н а  п р и о р и т е т  н а  
п р о е к т о т  з а  р е к о н с т р у к ц и ј а  н а  

о п шт и н с к и  п а т  Л6001955 24 о д  

Пр и л е п  д о  н .м. Во л к о в о  
 

Чле н  1 
 Со  о в а а  о дл у к а  с е  у т в р д у в а  
п р и о р и т е т  н а  п р о е к т о т  
“Ре к о н с т р у к ц и ј а  н а  о п шт и н с к и  
п а т  Л6001955 24 о д  Пр и л е п  до  н .м. 
Во л к о в о ”. 

Чле н  2 
Одлу к а т а  в л е г у в а  в о  с и л а , 

о с ми о т  д е н  о д  д е н о т  н а  н е ј з и н о т о  

о б ј а в у в ање  в о  „Сл у жбе н  Г л а с н и к  
н а  Општ и н а  Пр и л е п “. 

 
Бр. 25-1305/5          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                на Совет на Општина Прилеп 
    Прилеп       м-р Никола Димески 

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

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

СОГЛАСНОСТ ЗА НАМЕНАТА НА ИНВЕСТИЦИЈАТА ЗА 
ПРОЕКТОТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОПШТИНСКИ ПАТ 

Л6001955 24 ОД ПРИЛЕП ДО Н.М. ВОЛКОВО 

 
1. Одлуката за давање согласност за намената 

на инвестицијата за проектот за реконструкција на 
општински пат Л6001955 24 од Прилеп до н.м. 
Волково, се објавува во "Службен гласник на 
Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/5                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 година                                                на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                            Марјан Ристески 
 
 

Врз основа на член 22, став 1, точка 4 и 
член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/2002), 
член 14, став 1, точка 4 и член 26, став 1, точка 47 
од Статутот на Општина Прилеп (,,Службен гласник 
на Општина Прилеп’’ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008), 
Советот на Општина Прилеп на седницата 
одржана на ден 19.06.2015 година, ја донесе 
следнава: 

О  Д  Л  У  К  А 
за давање согласност за намената на 

инвестицијата за проектот за реконструкција на 
општински пат Л6001955 24 од Прилеп до н.м. 

Волково 
Член 1 
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 Со оваа одлука Советот на Општина 
Прилеп дава согласност за намена на 
инвестицијата со цел реализација на проектот 
“Реконструкција на општински пат Л6001955 24 од 
Прилеп до н.м. Волково“. 

Член 2 
 Финансиските средства ќе бидат 
употребени за реализација на проектот поднесен 
до Агенцијата за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој, согласно 
јавниот повик бр. 04/2015 година објавен на ден 4 
мај 2015 год. од страна на Агенцијата. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на нејзиното објавување во „Службен 
Гласник на Општина Прилеп“. 

 
Бр. 25-1305/6          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                на Совет на Општина Прилеп 
    Прилеп       м-р Никола Димески 

 
Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ПРИОРИТЕТ НА ПРОЕКТОТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 

УЛИЦИ НИЗ  Н.М. ГОЛЕМО КОЊАРИ 

 
1. Одлуката за утврдување на приоритет 

на проектот за реконструкција на улици низ н.м. 
Големо Коњари, се објавува во "Службен гласник 
на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/6                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 година                                                на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                            Марјан Ристески 

 

Вр з  о с н о в а  н а  ч ле н  22, с т а в  1, 
т о ч к а  4 и  ч ле н  36, с т а в  1, т о ч к а  15 о д  
За к о н о т  з а  л о к а л н а  с а мо у п р а в а  
(„Слу жб е н  в е с н и к  н а  РМ” б р .5/02), 
ч л е н  14, с т а в  1, т о ч к а  4 и  ч ле н  26, 
с т а в  1, т о ч к а  47 о д  Ст а т у т о т  н а  
Општ и н а  Пр и л е п  (,,Слу жб е н  г л а с н и к  
н а  Општ и н а  Пр и ле п ’’ б р .6/2003, 4/2005 и  
11/2008), Со в е т о т  н а  Општ и н а  Пр и ле п  
н а  с е дн и ц а т а  о д р жа н а  н а  д е н  
19.06.2015 г о д и н а , ј а  до н е с е  
с л е д н а в а : 

О Д Л У  К  А 
з а  у т в р д у в ање  н а  п р и о р и т е т  н а  
п р о е к т о т  з а  р е к о н с т р у к ц и ј а  н а  
у л и ц и  н и з  н .м. Г о ле мо  К оња р и  

 
ч л е н  1 

 Со  о в а а  о дл у к а  с е  у т в р д у в а  
п р и о р и т е т  н а  п р о е к т о т  
“Ре к о н с т р у к ц и ј а  н а  у л и ц и  н и з  н .м. 
Г о ле мо  К оња р и ”. 

ч л е н  2 
Одлу к а т а  в л е г у в а  в о  с и л а  

о с ми о т  д е н  о д  д е н о т  н а  н е ј з и н о т о  

о б ј а в у в ање  в о  „Сл у жбе н  Г л а с н и к  

н а  Општ и н а  Пр и л е п “. 

 
Бр. 25-1305/7              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                   на Совет на Општина Прилеп 
    Прилеп            м-р Никола Димески 

 

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

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ ЗА НАМЕНАТА НА ИНВЕСТИЦИЈАТА ЗА 

ПРОЕКТОТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ 
 НИЗ Н.М. ГОЛЕМО КОЊАРИ 

 
1. Одлуката за давање согласност за 

намената на инвестицијата за проектот за 
реконструкција на улици низ н.м. Големо Коњари, 
се објавува во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 
 
Број 08 - 1307/7                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 година                                                на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                            Марјан Ристески 
 

Вр з  о с н о в а  н а  ч ле н  22, с т а в  1, 
т о ч к а  4 и  ч ле н  36, с т а в  1, т о ч к а  15 о д  
За к о н о т  з а  л о к а л н а  с а мо у п р а в а  
(„Слу жб е н  в е с н и к  н а  РМ” б р .5/2002), 
ч л е н  14, с т а в  1, т о ч к а  4 и  ч ле н  26, 
с т а в  1, т о ч к а  47 о д  Ст а т у т о т  н а  
Општ и н а  Пр и л е п  (,,Слу жб е н  г л а с н и к  
н а  Општ и н а  Пр и ле п ’’ б р .6/2003, 4/2005 и  
11/2008), Со в е т о т  н а  Општ и н а  Пр и ле п  
н а  с е дн и ц а т а  о д р жа н а  н а  д е н  
19.06.2015 г о д и н а , ј а  до н е с е  
с л е д н а в а : 

О  Д  Л  У   К   А 
з а  д а в ање  с о г л а с н о с т  з а  

н а ме н а т а  н а  и н в е с т и ц и ј а т а  з а  
п р о е к т о т  з а  р е к о н с т р у к ц и ј а  н а  
у л и ц и  н и з  н .м. Г о ле мо  К оња р и  

 
ч л е н  1 
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 Со  о в а а  о дл у к а  Со в е т о т  н а  
Општ и н а  Пр и ле п  д а в а  с о г л а с н о с т  
з а  н а ме н а  н а  и н в е с т и ц и ј а т а  с о  
ц е л  р е а л и з а ц и ј а  н а  п р о е к т о т  
“Ре к о н с т р у к ц и ј а  н а  у л и ц и  н и з  н .м. 
Г о ле мо  К оња р и “. 

ч л е н  2 
 Фи н а н с и с к и т е  с р е д с т в а  ќ е  
б и да т  у п о т р е б е н и  з а  р е а л и з а ц и ј а  
н а  п р о е к т о т  п о дн е с е н  до  
Аг е н ц и ј а т а  з а  фи н а н с и с к а  
п о дд ршк а  в о  з е мј о де л с т в о т о  и  
р у р а лн и о т  р а з в о ј , с о г л а с н о  
ј а в н и о т  п о в и к  б р . 04/2015 г о д и н а  
о б ј а в е н  н а  д е н  4 ма ј  2015 г о д . о д  
с т р а н а  н а  Аг е н ц и ј а т а . 

ч л е н  3 
Одлу к а т а  в л е г у в а  в о  с и л а , 

о с ми о т  д е н  о д  д е н о т  н а  н е ј з и н о т о  
о б ј а в у в ање  в о  „Сл у жбе н  Г ла с н и к  

н а  Општ и н а  Пр и л е п “. 

 
Бр. 25-1305/8          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                на Совет 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 ПРАВИЛНИК ЗА ВНАТРЕШНА 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА НА ЈОУДГ 

,,НАША ИДНИНА’’ ПРИЛЕП БР.01-216/4 ОД 
04.06.2015 ГОДИНА 

 
1. Одлуката за давање на согласност на 

Правилник за внатрешна организација на работни 
места на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’ Прилеп бр.01-
216/4 од 04.06.2015 година, се објавува во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
 

Број 08 - 1307/8                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 Република Македонија” бр. 5/2002), 17 став 3 од 
Законот за вработените во јавниот сектор 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 
27/2014 и 119/2014), член 116 став 1 точка 5 од 

Законот за заштита на децата (“Службен весник на 
РМ” бр.23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 
10/2015 и 25/2015) 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 19.06.2015 година,  донесе: 
 

О   Д   Л   У   К   А 
за давање на согласност на Правилникот за 

внатрешна организација на работни 
 места на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’ Прилеп бр.01-

216/4 од 04.06.2015 година 
 

член 1 
               Се дава согласност на Правилникот за 
внатрешна организација на работни места на 
ЈОУДГ ,,Наша иднина’’ Прилеп бр.01-216/4 од 
04.06.2015 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’’. 
 
Бр. 25-1305/9          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                на Совет 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.111-

КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД АПОСТОЛОСКА МАРИЈА 

 
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.111-КО Прилеп, на барање од 
Апостолоска Марија, се објавува во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
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Број 08 - 1307/9                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 19.06.2015 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.111-КО Прилеп, на барање од Апостолоска 

Марија 
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.111-КО Прилеп. 

член 2 
   Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Прилеп’’.  
 
Бр. 25-1305/10          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година          на Совет 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.1225 И 1228/1-КО 

КАНАТЛАРЦИ, НА БАРАЊЕ ОД АРИФОСКИ 
ГУЛБЕНТ 

                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.1225 и 1228/1-КО Канатларци, на 
барање од Арифоски Гулбент, се објавува во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/10                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 19.06.2015 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.1225 и 1228/1-КО Канатларци, на 

барање од Арифоски Гулбент 
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.1225 и 1228/1-КО Канатларци. 

член 2 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

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

   
Бр. 25-1305/11                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                   на Совет 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 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.3410/2-КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД АРСОСКА ВЕСНА 

 
            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.3410/2-КО Ореовец, на барање од 
Арсоска Весна, се објавува во "Службен гласник на 
Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/11                                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 
19.06.2015 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.3410/2-КО Ореовец, на барање од Арсоска 
Весна 

 
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.3410/2-КО Ореовец. 

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

     
Бр. 25-1305/12               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                 на Совет 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.505-КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД ВЕЛЕСКА ГОРДАНА 

 
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.505-КО Варош, на барање од 
Велеска Гордана, се објавува во "Службен гласник 
на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/12                                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 
19.06.2015 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.505-КО Варош, на барање од Велеска Гордана 
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.505-КО Варош. 

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

   
Бр. 25-1305/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                            на Совет 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.2906-
КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД ЃОПА БОЖИДАР 

 
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.2906-КО Ореовец, на барање од 
Ѓопа Божидар, се објавува во "Службен гласник на 
Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/13                                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 19.06.2015 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.2906-

КО Ореовец, на барање од Ѓопа Божидар 
  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.2906-КО Ореовец. 

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

   
Бр. 25-1305/14                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                    на Совет 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.283/5-КО БЕРОВЦИ, НА БАРАЊЕ ОД ЃОРЃИОСКИ 

ВИДАН 

 
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.283/5-КО Беровци, на барање од 
Ѓорѓиоски Видан, се објавува во "Службен гласник 
на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/14                                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 19.06.2015 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 проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.283/5-

КО Беровци, на барање од Ѓорѓиоски Видан 
 

  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.283/5-КО Беровци. 

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

   
Бр. 25-1305/15                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                    на Совет 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 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.3409-КО 

ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД ЈАНЕСКА БИЛЈАНА 

  
 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.3409-КО Ореовец, на барање од 
Јанеска Билјана, се објавува во "Службен гласник 
на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/15                                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 19.06.2015 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.3409-

КО Ореовец, на барање од Јанеска Билјана 
 

  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.3409-КО Ореовец. 
 

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

   
Бр. 25-1305/16                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                    на Совет 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.268И269/2 -КО БЕРОВЦИ, НА БАРАЊЕ ОД КОЛЕСКИ 

СТОЈКО 

 
                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.268и269/2 -КО Беровци, на барање 
од Колески Стојко, се објавува во "Службен гласник 
на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/16                                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 година                                                на Општина Прилеп       
     П р и л е п                                                            Марјан Ристески 
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Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, 
член 13 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 
23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 
и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на 
Општина Прилеп на седницата одржана на 
19.06.2015 година, донесе:  

 
О    Д    Л    У    К    А 

за утврдување исполнети услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување  на бесправниот објект на КП бр.268 и 
269/2 -КО Беровци,  на барање од Колески Стојко 

 
член 1 

Се утврдува дека се исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување 
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.268 и 269/2 -КО Беровци. 

член 2 
 Одлуката влегува во сила, осмиот 

ден од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 
на Општина Прилеп’’. 

   
Бр. 25-1305/17                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                      на Совет 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 ПРОШИРУВАЊЕ НА 
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ 

НА КП БР.2382 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД МИЛЕНКОСКИ 
МИРОСЛАВ 

 
1. Одлуката за утврдување неисполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.2382 -КО 
Прилеп, на барање од Миленкоски Мирослав, се објавува 
во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/17                                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 
19.06.2015 година, донесе:  

О    Д    Л    У    К    А 
за утврдување неисполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска  
документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.2382 -КО Прилеп, 

 на барање од Миленкоски Мирослав 
 

член 1 
Се утврдува дека не 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.2382 -КО Прилеп. 

 
член 2 

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

   
Бр. 25-1305/18                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                        на Совет 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 
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ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ 
СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.117-КО 
СЕЛЦЕ, НА БАРАЊЕ ОД МИТРЕСКИ ДРАГАН 

 
            1. Одлуката за утврдување исполнети услови 
за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување 
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.117-КО Селце, на барање од 
Митрески Драган, се објавува во "Службен гласник 
на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/18                                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 
19.06.2015 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.117-КО 

Селце, на барање од Митрески Драган 
 

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.117-КО Селце. 

 
член 2 

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

   
Бр. 25-1305/19                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                      на Совет 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 УРБАНИСТИЧК 
О ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ 
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.2459/2-КО ПРИЛЕП, 

НА БАРАЊЕ ОД МИЦЕСКА СЛОБОДАНКА 
 

 
  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.2459/2-КО Прилеп, на барање од 
Мицеска Слободанка, се објавува во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/19                                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 
19.06.2015 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.2459/2-

КО Прилеп, на барање од Мицеска Слободанка 
 

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.2459/2-КО Прилеп. 

 
член 2 

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

   
Бр. 25-1305/20                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                       на Совет 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.4776-

КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ПЕТРОВСКИ ВАНЕ 
 

 
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.4776-КО Прилеп, на барање од 
Петровски Ване, се објавува во "Службен гласник на 
Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/20                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 
19.06.2015 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.4776-КО 

Прилеп, на барање од Петровски Ване 
 

  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.4776-КО Прилеп. 
 

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

   
Бр. 25-1305/21          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година          на Совет 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.3245 -
КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ПИРГАНОСКА ВИОЛЕТА 

 

 
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.3245 -КО Прилеп, на барање од 
Пирганоска Виолета, се објавува во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/21                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 година                                                на Општина Прилеп       
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     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 
19.06.2015 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.3245 -

КО Прилеп, на барање од Пирганоска Виолета 
 

  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.3245 -КО Прилеп. 
 

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

   
Бр. 25-1305/22                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                      на Совет 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.460/2 -
КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД СМИЛЕСКИ ДРАГАН 

 
   1. Одлуката за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување 
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.460/2 -КО Варош, на барање од 
Смилески Драган, се објавува во "Службен гласник 
на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/22                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 19.06.2015 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.460/2 

-КО Прилеп, на барање од Смилески Драган 
 

  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.460/2 -КО Прилеп. 
 

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

   
Бр. 25-1305/23                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                      на Совет 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 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.1655-

КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ТРАЈКОСКИ РАДЕ 

 
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.1655-КО Прилеп, на барање од 
Трајкоски Раде, се објавува во "Службен гласник на 
Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/23                                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 19.06.2015 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.1655-КО Прилеп, на барање од Трајкоски 
Раде 

 
  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.1655-КО Прилеп. 

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

   
Бр. 25-1305/24                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                    на Совет 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.3219/1И3222/4-КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД 
ЦВЕТКОВСКИ ТРАЈАН 

 
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.3219/1и3222/4-КО Ореовец, на 
барање од Цветковски Трајан, се објавува во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/24                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 19.06.2015 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.3219/1 и  КПбр.3222/4-КО Ореовец, на барање 
од Цветковски Трајан 

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 
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објект на КП бр.3219/1 и КП бр.3222/4-КО 
Ореовец. 

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

   
Бр. 25-1305/25                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                   на Совет 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 УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА 
ЗЕМЈИШТЕТО СОГЛАСНО ГУП НА ГРАД ПРИЛЕП, НА 

ОБЈЕКТ БР.1, НА КП БР.14217-КО ПРИЛЕП, ОД ЧЕШМА – 
СПОРЕД ДУП ЗА УЕ 9,ПРОЕКТ “СТАРА ЧАРШИЈА”, ВО 

ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ, НА БАРАЊЕ ОД КОНЕСКИ СЛОБОДАН 

 
1. Одлуката за утврдување неисполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши усогласување 
на намената на земјиштето согласно ГУП на град 
Прилеп, на објект бр.1, на КП бр.14217-КО Прилеп, 
од Чешма – според ДУП за УЕ 9,проект “Стара 
Чаршија”, во деловен објект, на барање од 
Конески Слободан,   се објавува во "Службен 
гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/25                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 19.06.2015 година, донесе:  

 

О    Д    Л    У    К    А 
за утврдување неисполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши усогласување 
на намената на земјиштето согласно ГУП на град 

Прилеп, на објект бр.1, на КП бр.14217-КО Прилеп, 
од Чешма – според ДУП за УЕ 9, проект “Стара 

Чаршија”, во деловен објект, на барање од 
Конески Слободан 

 
член 1 

Се утврдува дека не се исполнети услови 
за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши усогласување 
на намената на земјиштето согласно ГУП на град 
Прилеп, на објект бр.1, на КП бр.14217-КО Прилеп, 
од Чешма – според ДУП за УЕ 9, проект “Стара 
Чаршија”, во деловен објект. 

член 2 
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

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

   
Бр. 25-1305/26                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                     на Совет 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 5395 КО-ПРИЛЕП 

 
1. Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 5395 КО-Прилеп, се објавува во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/26                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 19.06.2015 
година,  донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
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за откажување од корисничко право 
над КП 5395 КО-Прилеп 

 
    чл.1 

 Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.58456, издаден од страна на Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар 
на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
29577/2014 од 04.12.2014, за КП 5395 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 5395 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". 
 
Бр. 25-1305/27          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година          на Совет 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 6089 КО-ПРИЛЕП 
 

1. Одлуката за откажување од 
корисничко право над КП 6089 КО-Прилеп, се 
објавува во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/27                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 19.06.2015 
година,  донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 6089 КО-Прилеп 
 

чл.1 
 Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.5613, издаден од страна на Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар 
на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
2366/2015 од 04.02.2015, за КП 6089 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 6089 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". 
 
Бр. 25-1305/28                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                    на Совет 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 8081 КО-ПРИЛЕП 
 

1.  Одлуката за откажување од 
корисничко право над КП 8081 КО-Прилеп, се 
објавува во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/28                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 
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Прилеп на седницата, одржана на 19.06.2015 
година,  донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 8081 КО-Прилеп 
    чл.1 

 Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.32583, издаден од страна на Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар 
на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
32305/2014 од 26.12.2014, за КП 8081 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 8081 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". 
 
Бр. 25-1305/29                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                    на Совет 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 8082 КО-ПРИЛЕП 

 
1. Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 8082 КО-Прилеп, се објавува во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/29                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 19.06.2015 
година,  донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 8082 КО-Прилеп 
 

    чл.1 
 Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.53110, издаден од страна на Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар 
на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
32304/2014 од 26.12.2014, за КП 8082 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 8082 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". 
 
Бр. 25-1305/30                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                    на Совет 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 - 1307/30                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 
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Прилеп на седницата, одржана на 19.06.2015 
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-
21768/2015 од 12.05.2015, 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". 
 
Бр. 25-1305/31                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                   на Совет 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 10043/2 КО-ПРИЛЕП 

 
1. Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 10043/2 КО-Прилеп,  
се објавува во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/31                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 19.06.2015 
година,  донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 10043/2 КО-Прилеп 
    чл.1 

 Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.29221, издаден од страна на Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар 
на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
23924/2015 од 02.06.2015, за КП 10043/2 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 10043/2 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". 
 
Бр. 25-1305/32          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година          на Совет 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 12129 КО-ПРИЛЕП 

 
             1. Одлука за откажување од корисничко 
право над КП 12129 КО-Прилеп, се објавува во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/32                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 
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Општина Прилеп на седницата, одржана на 
19.06.2015 година,  донесе: 
 

О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 12129 КО-Прилеп 
 

    чл.1 
 Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.42328, издаден од страна на Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар 
на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
32008/2014 од 23.12.2014, за КП 12129 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 12129 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". 
 
Бр. 25-1305/33                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                   на Совет 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 12155 КО-ПРИЛЕП 

 
1.Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 12155 КО-Прилеп, се објавува во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/33                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 19.06.2015 
година,  донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 12155 КО-Прилеп. 
 

    чл.1 
 Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.56174, издаден од страна на Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар 
на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
16491/2014 од 19.05.2014, за КП 12155 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 12155 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". 
 
Бр. 25-1305/34                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                    на Совет 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 12172 КО-ПРИЛЕП 

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

 
Број 08 - 1307/34                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 
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Прилеп на седницата, одржана на 19.06.2015 
година,  донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 12172 КО-Прилеп 
 

чл.1 
 Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.30245, издаден од страна на Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар 
на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
23767/2014 од 18.09.2014, за КП 12172 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 12172 КО-Прилеп. 

чл.2 
 На Агенцијата за катастар на недвижности-
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, 
како надлежна институција, и се дава овластување 
да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука 
претставува основ за бришење на корисничко 
право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
Бр. 25-1305/35                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                  на Совет 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 14670/5 КО-ПРИЛЕП 
 

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

 
Број 08 - 1307/35                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 19.06.2015 
година,  донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 14670/5 КО-Прилеп 
 

    чл.1 
 Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.34565, издаден од страна на Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар 
на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
30085/2014 од 09.12.2014, за КП 14670/5 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 14670/5 КО-Прилеп. 

чл.2 
 На Агенцијата за катастар на недвижности-
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, 
како надлежна институција, и се дава овластување 
да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука 
претставува основ за бришење на корисничко 
право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 

чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
Бр. 25-1305/36                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                    на Совет 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 19170 КО-ПРИЛЕП 

 
1. Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 19170 КО-Прилеп, се објавува во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/36                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 
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Прилеп на седницата, одржана на 19.06.2015 
година,  донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 19170 КО-Прилеп. 
    чл.1 

 Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.58517, издаден од страна на Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар 
на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
30139/2014 од 10.12.2014, за КП 19170 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 19170 КО-Прилеп. 

чл.2 
 На Агенцијата за катастар на недвижности-
Одделение за катастар на недвижности Прилеп, 
како надлежна институција, и се дава овластување 
да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука 
претставува основ за бришење на корисничко 
право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука. 

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
Бр. 25-1305/37                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                  на Совет 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 22300 КО-ПРИЛЕП 
 

1.Одлуката за откажување од 
корисничко право над КП 22300 КО-Прилеп, се 
објавува во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/37                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 19.06.2015 
година,  донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 22300 КО-Прилеп 
 

чл.1 
 Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.53950, издаден од страна на Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар 
на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
9439/2015 од 04.03.2015, за КП 22300 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 22300 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". 
 
Бр. 25-1305/38                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                   на Совет 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 22771 КО-ПРИЛЕП 

 
1.Одлуката за откажување од 

корисничко право над КП 22771 КО-Прилеп, се 
објавува во "Службен гласник на Општина 
Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/38                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 
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Прилеп на седницата, одржана на 19.06.2015 
година,  донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 22771 КО-Прилеп 
чл.1 

 Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.52753, издаден од страна на Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар 
на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
14631/2014 од 24.04.2014, за КП 22771 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 22771 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". 
 
Бр. 25-1305/39          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година          на Совет 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 22956 КО-ПРИЛЕП 

 
 

1.Одлуката за откажување од корисничко 
право над КП 22956 КО-Прилеп, се објавува во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/39                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 
19.06.2015 година,  донесе: 

 
О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 
над КП 22956 КО-Прилеп 

 
    чл.1 

 Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.41880, издаден од страна на Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар 
на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
14810/2014 од 28.04.2014, за КП 22956 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 22956 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". 
 
Бр. 25-1305/40                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                    на Совет 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 24182/1 КО-ПРИЛЕП 

 
1.Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 24182/1 КО-Прилеп, се објавува во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/40                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 
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Прилеп на седницата, одржана на 19.06.2015 
година,  донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
за откажување од корисничко право 

над КП 24182/1 КО-Прилеп 
 

    чл.1 
 Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.55740, издаден од страна на Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар 
на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
3433/2015 од 11.02.2015, за КП 24182/1 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 24182/1 КО-Прилеп. 
 

чл.2 
 На Агенцијата за катастар на 
недвижности-Одделение за катастар на 
недвижности Прилеп, како надлежна институција, 
и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, 
и истата Одлука претставува основ за бришење на 
корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа 
Одлука. 

    чл.3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен 
гласник на Општина Прилеп". 
 
Бр. 25-1305/41                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                   на Совет 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 24195 КО-
ПРИЛЕП 

 
1.Одлуката за откажување од корисничко 

право над КП 24195 КО-Прилеп, се објавува во 
"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број 08 - 1307/41                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.06.2015 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 19.06.2015 
година,  донесе: 

 
О   Д   Л   У   К   А 

за откажување од корисничко право 
над КП 24195 КО-Прилеп 

 
    чл.1 

 Општина Прилеп како корисник на 
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист 
бр.57141, издаден од страна на Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар 
на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-
17908/2014 од 09.06.2014, за КП 24195 за КО- 
Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од 
корисничкото право над КП 24195 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". 
 
 
Бр. 25-1305/42                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2015 година                     на Совет на Општина Прилеп 
    Прилеп                                             м-р Никола Димески 
 

 
 
 
 

 
С  О  Д  Р  Ж  И  Н  А 

на Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 7  од 19.06. 2015 година 
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1. Одлука за определување на локалитет за организирање на “Фестивал на пивото 
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вклопување на бесправниот објект на КП бр.2906-КО Ореовец, на барање од Ѓопа 
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