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Службен гласник на
Општина Прилеп – Излегува
по потреба

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 УСВОЈУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА
ТРОШОЦИТЕ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈКП ПАЗАРИ
ПРИЛЕП ЗА 2015 ГОДИНА, БР.02-191/2 ОД
10.06.2015 ГОДИНА
1. Одлуката за давање согласност на
Одлука за усвојување на Програмата за
субвенционирање на трошоците од работењето
на ЈКП Пазари Прилеп за 2015 година, бр.02191/2 од 10.06.2015 година, се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1892/1
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка
30 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и
4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп
на седницата, одржана на 26.08.2015 година,
донесе:
О Д Л У К А
за давање согласност на Одлука за усвојување на
Програмата за субвенционирање на трошоците
од работењето на ЈКП Пазари Прилеп за 2015
година, бр.02-191/2 од 10.06.2015 година

член 1
Се дава согласност на Одлука за усвојување на
Програмата за субвенционирање на трошоците од
работењето на ЈКП Пазари Прилеп за 2015 година,
бр.02-191/2 од 10.06.2015 година.
член 2
Одлуката да се достави до ЈКП Пазари Прилеп,
Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.
член 3
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на
објавувањето во ’’Службен гласник на Општина
Прилеп’’.
Бр. 25-1890/2
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот
за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”
бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп”
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на
Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА
РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО БУЏЕТОТ НА
ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2015 ГОДИНА

1. Одлуката за измена на распоредот на
средствата во Буџетот на Општина Прилеп за 2015
година, се објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.

Број 08 - 1895/1
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Службен гласник на Општина Прилеп број 10 од 26.08.2015 година
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од
Законот за локална самоуправа (Сл.весник на
РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот
за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/2005,
2008), Советот на Општина Прилеп на
седницата на Советот на Општина Прилеп на
седницата, одржана на 26.08.2015 година,
донесе:
О Д Л У К А
за измена на распоредот на средствата во
Буџетот на Општина ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП за
2015 година
Член 1
Со оваа одлука се врши измена на
распоредот на средства во Буџетот на Општина
ЕЛС Општина ПРилеп за 2015 година на
следниот начин:

Член 2
Олуката влегува во сила од денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Прилеп„ и станува составен дел на Буџетот на
општината за 2015 година.

БР. 25-1893/2
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина
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:

------------------------------------------------------Потпрограма и назив на потпрограмата
Потставка и опис на потставката
Буџет
Самофинан. Дотации Донации Кредити

------------------------------------------------------Е00 ОПШТИНАСКА АДМИНИСТРАЦИЈА
491190 Отплата на главнината од заемите на
други билате
2.200.000
0
0
0
0

ЈД0 ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА
ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ
485420 Надомест за одземен имот
- 2.200.000
0
0
0

0

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА КВАРТАЛНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП
ЗА ВТОР КВАРТАЛ ОД 2015 ГОДИНА

1. Кварталмиот Извештај за извршување на
Буџетот на Општина Прилеп за втор квартал од
2015 година, се објавува во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.

Број 08 - 1895/2
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ
ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ПРИЛЕП
ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2015 ДО 30.06.2015
ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на
тримесечниот
извештај
за
финансиското
работење на ЈКП ,,Водовод и канализација’’
Прилеп за период од 01.04.2015 до 30.06.2015
година, се објавува во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.
Број 08 - 1895/3
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7
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, 138/14 и 61/15) и член 26 став
1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп
(“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина
Прилеп на седницата, одржана на 26.08.2015
година, донесе:
О Д Л У К А
за давање согласност на тримесечниот извештај
за финансиското работење на ЈКП ,,Водовод и
канализација’’ Прилеп за период од 01.04.2015
до 30.06.2015 година
член 1
Се дава согласност на тримесечниот
извештај за финансиското работење на ЈКП
,,Водовод и канализација’’ Прилеп за период од
01.04.2015 до 30.06.2015 година.
член 2
Одлуката да се достави до ЈКП ,,Водовод
и канализација’’ Прилеп, Градоначалникот и
архивата на Општина Прилеп.

член 3
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Бр. 25-1893/4
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп”
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПУП ПРИЛЕП ЗА
ПЕРИОД ОД 01.04.2015 ДО 30.06.2015 ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на
тримесечниот извештај за финансиското работење
на ЈП за ПУП Прилеп за период од 01.04.2015 до
30.06.2015 година, се објавува во “Службен гласник
на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1895/4
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 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, 138/14 и
61/15) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на
Општина Прилеп на седницата, одржана на
26.08.2015 година, донесе:
ОДЛУКА
за давање согласност на тримесечниот извештај за
финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за
период од 01.04.2015 до 30.06.2015 година
член 1
Се дава согласност на тримесечниот
извештај за финансиското работење на ЈП за
ПУП Прилеп за период од 01.04.2015 до
30.06.2015 година.
член 2
Одлуката да се достави до ЈП за ПУП
Прилеп, Градоначалникот и архивата на
Општина Прилеп.
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член 3
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот
на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Бр. 25-1893/5
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП ,,ПАЗАРИ’’
ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2015 ДО
30.06.2015 ГОДИНА
1. Одлуката за давање согласност на
тримесечниот извештај за финансиското
работење на ЈКП ,,Пазари’’ Прилеп за период од
01.04.2015 до 30.06.2015 година, се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1895/5
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7
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, 138/14 и 61/15) и член 26
став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп
(“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина
Прилеп на седницата, одржана на 26.08.2015
година, донесе:
ОДЛУКА
за давање согласност на тримесечниот
извештај за финансиското работење на ЈКП
,,Пазари’’ Прилеп за период од 01.04.2015 до
30.06.2015 година
член 1
Се дава согласност на тримесечниот
извештај за финансиското работење на ЈКП
,,Пазари’’ Прилеп за период од 01.04.2015 до
30.06.2015 година.

член 2
Одлуката да се достави до ЈКП ,,Пазари’’Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина
Прилеп.
член 3
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Бр. 25-1893/6
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп”
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП “КОМУНАЛЕЦ”
ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2015 ДО 30.06.2015
ГОДИНА
1. Одлуката за давање согласност на
тримесечниот извештај за финансиското работење
на ЈКП “Комуналец” Прилеп за период од
01.04.2015 до 30.06.2015 година, се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1895/6
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 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, 138/14 и
61/15) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на
Општина Прилеп на седницата, одржана на
26.08.2015 година, донесе:
ОДЛУКА
за давање согласност на тримесечниот извештај за
финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец’’
Прилеп за период од 01.04.2015 до 30.06.2015
година
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член 1
Се дава согласност на тримесечниот
извештај за финансиското работење ЈКП
,,Комуналец’’ Прилеп за период од 01.04.2015
до 30.06.2015 година.
член 2
Одлуката да се достави до ЈКП ,,Комуналец’’
Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина
Прилеп.
член 3
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот
на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Бр. 25-1893/7
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ
НА УРБАНА ОПРЕМА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА
ПРИЛЕП ЗА 2015 ГОДИНА

1.Програмата за поставување на урбана
опрема на подрачјето на Општина Прилеп за
2015 година, се објавува во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.
Број 08 - 1895/7
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

ПРОГРАМА
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ УРБАНА ОПРЕМА
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП
ЗА 2015 ГОДИНА
- Вовед
Во согласност со член 36 од Законот за
локална
самоуправа(,,Сл.весник
на
РМ,,бр.5/2002) и чл. 26, с. 1, т. 16 од Статутот на
општина Прилеп (,,Сл.гласник на општина
Прилеп,, бр.6/2003,4/05 и 10/08), Закон за
градење („Сл.весник на РМ”бр.130/09; 124/10;
18/11; 36/11; 54/11; 13/12; 144/12; 25/13; 79/13;
27/14 ,), Закон за просторно и урбанистичко
планирање („Сл.весник на РМ” бр. 51/05;
137/07 и 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 60/11;
144/12; 55/13; 163/13), Закон за градежно
земјиште („Сл.весник на РМ” бр. 17/11; 53/11;

144/12; 59/13; 137/13; 163/13), Закон за
комунални дејности („Сл.весник на РМ”
бр.9./12; 163/13), Закон за комунални такси
(„Сл.весник на РМ” бр.61/04; 64/05; 92/07;
123/12), Правилникот за формата и содржината
на одобрението за поставување на времен
објект и урбана опрема и начинот на неговото
издавање („Сл.весник на РМ” бр.36/10) и
Упатство за начинот на изготвување на
годишната програма за поставување на
времени објекти и микролокациски услови и
формата и содржината на одобрението за
поставување на времени објекти и одобрението
за поставување на урбана опрема донесено од
Министерството за транспорт и врски,
изработена е Програма за поставување урбана
опрема на подрачјето на Општина Прилеп.
Врз основа на член 80 од Закон за градење
(„Сл.весник на РМ”бр.130/09; 124/10; 18/11;
36/11; 54/11; 13/12; 144/12; 25/13; 79/13; 27/14
), а во врска со чл. 36 од Законот за локалната
самоуправа(,,Сл.весник на РМ,,бр. 5/2002) и чл.
26, с. 1, т. 16 од Статутот на општина Прилеп
(,,Сл.гласник
на
општина
Прилеп,,
бр.6/2003,4/05 и 10/08), Советот на општина
Прилеп, на седницата одржана на 04.06.2010
година, донесе О Д Л У К А за утврдување на
потреба за поставување на урбана опрема на
подрачјето на општина Прилеп. Надлежност на
Општината е утврдување стандарди и давање
согласност за поставување на времени објекти
и урбана опрема. Согласно Законот за градење
(„Сл.весник на РМ”бр.130/09; 124/10; 18/11;
36/11; 54/11; 13/12; 144/12; 25/13; 79/13; 27/14
) потребата за поставување на урбаната опрема
ја утврдува Советот на општината.
На седница на Советот на Општина Прилеп
одржана на 04.06.2010 година донесена е
Одлуката
за утврдување на потреба за
поставување на урбана опрема на подрачјето
на општина Прилеп. Со оваа одлука се утврдува
потреба за поставување урбана опрема и за
условите и постапката за издавање на
одобрение за поставување на урбана опрема на
јавни површини на подрачјето на општина
Прилеп, како и условите, начинот и постапката
за издавање на одобрение за поставување на
урбана опрема.
Врз основа на член 36 од Законот за локалната
самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02)
и член 80 од Законот за градење („Сл.весник на
РМ”бр.130/09; 124/10; 18/11; 36/11; 54/11;
13/12; 144/12; 25/13; 79/13; 27/14 ), Советот на
Општина Прилеп, на седницата одржана на
04.06.2010 година, донесе Одлука за
утврдување на потреба за поставување на
урбана опрема и за условите, начинот и
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постапката за издавање на одобрение за
поставување на урбана опрема.
Со оваа Програма се уредуваат видовите на
урбана опрема, локалитетите на кои се
поставуваат, начинот и условите за нивно
поставување, дислоцирање и отстранување.
Оваа програма важи за 2015 година и со истата
е опфатена урбаната опрема која се поставува
на градежно изградено земјиште и согласно
член 2 став 4 од Законот за градење („Сл.весник
на РМ”бр.130/09; 124/10; 18/11; 36/11; 54/11;
13/12; 144/12; 25/13; 79/13; 27/14) во смисла на
), а во врска со чл. 36 од Законот за локалната
самоуправа(,,Сл.весник на РМ,,бр. 5/2002) и чл.
26, с. 1, т. 16 од Статутот на општина Прилеп
(,,Сл.гласник
на
општина
Прилеп,,
бр.6/2003,4/05 и
10/08), урбаната опрема
претставува опрема за продажба на билети за
јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња,
сладолед, телефонски говорници, автобуски
постојки, типски објекти за обезбедување кои
се во функција на дипломатско-конзуларните
претставништва, на објекти на органите на
државната управа и на резиденцијалните
објекти, јавни санитарни јазли, тераси со или
без настрешници, платформа за јавни
манифестации на копно и на водна површина,
покриени и непокриени шанкови, самостоечки
рекламни паноа, детски игралишта, фонтани,
чешми, клупи и корпи за отпадоци.
Другите видови урбана опрема ќе бидат
опфатени со измена и дополна на оваа
Програма.
1. Цел на Програмата
Со програмата за поставување на
урбана опрема се постигнуваат следните цели:
- Евиденција на урбана опрема на
територија на Општина Прилеп;
- Естетско обликовните подобрувања и
воведување на нови стандарди во уредување
на просторот;
Уредување,
оплеменување,
хуманизација на просторот и заштита на
животната средина;
- Вработување на невработени лица
(податоци за работоспособно и младо
невработено население);
- Можност за активирање на повеќе
стари занаети и различни видови на ракотворби
преку изработка, изложување и продажба на
накит, уметнички предмети, предмети за
различна употреба, сувенири;
- Брз сервис и услуга на граѓаните од
непосредната близина (продажба на билети за
јавен превоз, телефонски говорници, автобуски
постојки, продажба на весници,сувенири,
цвеќиња);

2. Видови на урбана опрема
Според Законот за градење („Сл.весник
на РМ”бр.130/09; 124/10; 18/11; 36/11; 54/11;
13/12; 144/12; 25/13; 79/13; 27/14 )урбаната
опрема претставува опрема која се поставува на
градежно изградено земјиште. Под урбана
опрема, во смисла на овој закон, се смета
опрема за продажба на билети за јавен превоз,
весници, сувенири, цвеќиња, сладолед,
телефонски говорници, автобуки постојки,
типски објекти за обезбедување кои се во
функција
на
дипломатско-конзуларните
претставништва, на објекти на органите на
државната управа и на резиденцијалните
објекти, јавни санитарни јазли, тераси со или
без настрешници, платформи за јавни
манифестации на копно и на водна површина,
покриени и непокриени шанкови, самостоечки
рекламни паноа, детски игралишта, фонтани,
чешми, клупи и корпи за отпадоци.
Урбана опрема се поставува исклучиво за
остварување на јавен интерес утврден со закон.
Урбаната опрема не е дел од градежното
земјиште и врз основа на ова не се стекнуваат
стварни права врз градежното земјиште.
Оваа урбана опрема ќе се поставува со
претходен избор од неколку типски идејни
решенија кои општина Прилеп ги избира на
конкурс.
Се утврдува модуларен систем (кој ќе биде
прикажан со графички дел - проект) за
објектите во кои се извршува иста или слична
дејност, со можно мултиплицирање на
модулите за зголемување на вкупната
површина на урбаната опрема.
2.1. Критериуми за определување на
видот на урбана опрема
За определување на типот на урбаната
опрема кој треба да се постави служат следните
критериуми:
- Функционални критериуми како што се
намена, времетраење и површина наменета за
вршење на дејноста,
- естетско морфолошките критериуми
овозможуваат
редизајн
на
постојната
типизација, односно морфолошка разновидност
или потполна обликовна изедначеност,
- материјално експлоатациони критериуми
ги одредуваат економските аспекти категорија
време и објекти.
Урбаната опрема која се поставува на
подрачјето на Општина Прилеп треба да ги
задоволува основните барања за градбата,
согласно Законот за градење („Сл.весник на
РМ”бр.130/09; 124/10; 18/11; 36/11; 54/11;
13/12; 144/12; 25/13; 79/13; 27/14 ).
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Урбаната опрема не смее да го попречува
пешачкото движење и да се обезбеди непречен
пристап до истата.
Урбаната опрема треба да биде технички и
обликовно
проектирана,
беспрекорно
изведена, во склад со амбиентот на локацијата
со примена на современи материјали, чисти,
исправни и естетски прифатливи.
Доградба, надградба и други надворешни и
внатрешни интервенции на урбаната опрема,
освен интервенциите за нивно тековно
одржување, не се дозволуваат.
Со поставување на урбана опрема не смее
да се попречувава или отежнува користењето
на станбените, деловните згради и други
објекти, односно нивната функција на живеење
или работење, да се загрозува сигурноста на
сообраќајот, да се намалува пропишаната
слободна проодна површина, да се уништува
зелена површина, да се намалува естетскиот и
општиот изглед на околината.
Урбаната опрема, со својот изглед и форма, не
смее да го намали естетскиот и општиот изглед
на околината, а со вршењето на дејноста не
смее да се создава нечистотија, недозволена
бучава и лоша миризба.
Поставување на урбана опрема се врши на
начин што истите не смеат на никаков начин да
бидат трајно прицврстени за подлогата, а
нивното поставување и отстранување треба да
се одвива на брз и лесен начин и без
оштетување на подлогата.
Површината што служи за употреба
на урбаната опрема мора да се одржува во
хигиенски исправна состојба.
При поставување на урбана опрема, не смеат да
се поставуваат бариери во просторот кои можат
да го попречат безбедното движење на
пешаците или да го оневозможат движењето на
лица со хендикеп.
При поставување на урбана опрема, не смеат да
се преземаат градежни зафати, а особено не
зафати со кои се менуваат материјалот и
нивелетата на целата површина што се користи.
При поставување на урбана опрема, не може да
се монтираат платформи или рампи, освен ако
служат за нивелирање на подлогата за терен во
пад каде котата на едната страна од
платформата се поклопува со котата на теренот
и не го попречуваат или отежнуваат движењето
на пешаците, а особено на инвалидизираните
лица со колички.
Минималната широчина на јавната
површина на која може да се постави урбана
опрема, изнесува 3,2м, а за поставување на
монтажно - демонтажен или типски објект од

лесна конструкција истата треба да изнесува
минимум 4,5м.
При поставувањето на урбаната опрема мора
да
се
запазат
следните
стандари:
поставувањето на урбаната опрема е на
минимално растојание од 0.80м од рабникот на
коловозот (за кошничка за отпадоци,
жардињери, рекламни направи и др.) односно
1.5м до 2,5м од рабникот на коловозот (за
автобуски стојалишта, киосци, дрвореди).
Минималната височина при поставување на
чадори за сонце изнесува 2.4 м, а при
поставување на настрешници и тенди
минималната височина изнесува 3.2 м над
слободната проодна површина.
Поставувањето на урбана опрема пред
деловните објекти каде што се врши дејност, е
дозволено само во широчината на деловниот
објект кон јавната површина, доколку се
исполнети условите од оваа Програма и
условите од други прописи.
Урбаната опрема што се поставува по повод
манифестации, презентации, изложби и за
вршење на угостителска дејност, секојдневно
по завршувањето на работното време се
отстранува од јавната површина.
При поставување на урбана опрема
на тротоари, минималната слободна проодна
површина од попречниот профил на тротоарот
изнесува 1,5м.
Исклучок претставуваат простори кај кои во
партерот постои реализирана граница помеѓу
просторот за движење на пешаци и бараниот
простор за поставување на опрема (столпчиња,
денивелација и сл. ) но просторот за движење
не може да биде помал од 1,2м.
Широчината на слободната проодна површина
на тротоарите, се мери од рабникот на
коловозот или на велосипедската патека.
Доколку на тротоарот има дрвја, комунален или
рекламен објект, широчината на слободната
проодна површина се мери од граничникот на
дрвото или од најистурената точка на
пречникот на дрвото, на комунален или
рекламен објект, во правец на делот од јавната
површина што е предмет на користење.
Поставување на урбана опрема не е дозволено
на делот од тротоарот во зоната на свртување
на улицата, односно во зоната на вкрстување на
улиците (магистрални и собирни), која изнесува
минимум 8,0м од пресечната точка на двете
регулациони линии.
Доколку пешачката површина е поголема од
5,0м во радиусот на свртувањето дозволено е
поставување на урбана опрема за летна тераса
при што треба да се запази проодна површина
со ширина од 2,5м од работ на коловозот
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односно од најистурениот елемент (дрво,
комунален или рекламен објект).
При
поставување
на
урбана
опрема,
сопственикот е должен да обезбеди:
- соодветни услови и согласности за
приклучување на инфраструктурни мрежи
за предвидениот временски период
(електронапојување, водоснабдување и
канализација, мрежа за телефонија,
електронски комуникации и сл.) од
соодветните јавни претпријатија и други
правни лица (даватели на услугите)
односно од субјектите кои стопанисуваат со
објектите на инфраструктурата.
- примена на современи градежни материјали
кои овозможуваат монтажно демонтажни
конструктивни елементи, типски елементи,
современо архитектонско обликување,
препознатливост
на
функцијата,
репрезентативност на урбана опрема за
дејностите од кои тоа се очекува, принцип
на повеќеводни кровови - со ниско слеме,
обезбедување пристапност за лица со
посебни потреби и инвалидитет и сл.
- согласност од сопствениците на градежната
парцела во сопственост, кога земјиштето се
користи во јавна употреба согласно закон.
При поставувањето на урбаната опрема, покрај
овие услови, мора да се почитуват
специфичните
услови
на
локацијата,
интензитетот на пешачкото движење и видот на
дејноста која се врши и слично.
Доколку површината за која се
бара поставување на урбана опрема, е во
границите на опфатот на заштитено подрачје
или објект или за неа е утврден посебен режим
на користење, потребно е да се прибави
претходно мислење од органот на државната
управа надлежен за работите на заштитата на
културно-историското наследство, односно на
природата.
Урбаната опрема се поставува согласно
Програма и истите може да бидат со различни
димензии зависно од дејностите кои се
извршуваат во нив.
При поставување на урбана опрема се
користи модуларен систем за објекти во кои се
извршува иста или слична дејност, со можно
мултиплицирање на модулите за зголемување
на вкупната површина на урбаната опрема.
Урбаната опрема може да бидат само
приземни, со максимална висина на венец до
3,5м и висина на слеме добиена со минимален

нагиб зависно од видот на употребениот кровен
покривач (само како заштита на објектот), со
кота на приземје не повисока од 15см.
Привремени паркинзи и приодни патеки
Привремени паркинзи и приодни патеки на
неизградено градежно земјиште се изведуваат
со елементи кои лесно можат да се отстранат,
кои не ја нарушуваат животната средина, со
можност за поставување на ниска ограда (не
повисока од 0,80 м).
Платформи
Платформите за спортски, културни,
туристички и забавни настани (манифестации),
како и придружните објекти во функција на
истите, се со висини и површини кои
овозможуваат
безбедност
при
нивното
користење.
Платформите се поставуваат на изградено или
неизградено градежно земјиште кое може да
прими поголема група на граѓани, согласно
стандардите на оваа одлука.
Поставувањето и отстранувањето треба да биде
непосредно пред и по завршувањето на
манифестацијата, а просторот треба да се уреди
во првобитна состојба од страна на субјектот кој
ја поставил платформата.
Сплавови - платформи за јавни настани
на вода
Сплавови се површини поставени на вода
поврзани со копно со максимална дозволена
повшина до 100м2. Се поставуваат сезонски и
се користат како летна тераса или краткотрајно
за одредени манифестации.
Информативни паноа
Информативните паноа служат за јавна
намена, за информирање на граѓаните (карта на
град Скопје, возен ред и друго) и огласување за
културно-уметнички,
спортски
и
други
манифестации.
Поставувањето на информативните паноа не
смее да го попречува нормалното одвивање на
сообраќајот.
Информативните паноа може да бидат
слободностоечки, преносливи, прицврстени на
објект и сл.
Летни дискотеки
При нивно поставувување важат
општите и посебните стандарди за поставување
на урбана опрема: летни тераси, покриени и
непокриени шанкови и други објекти.
Се поставуваат со Програма донесена
на Совет на Општина Прилеп.
Продажба
на
билети,
весници,
сувенири, цвеќе и сладолед
Површината на урбаната опрема во која
ќе се врши продажба на билети, весници,
сувенири и сладолед да не биде поголема од
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4,0м², а за продажба на цвеќе не поголема од
16,0м².
Телефонски говорници
Телефонски
говорници,
поштенски
сандачиња, интернет пултови и банкомати
можат да бидат слободностоечки или
прикачени на зид и треба да се поставуваат на
начин да можат да ги користат лица со посебни
потреби.
Минималниот простор кој што треба да е
слободен пред апаратите изнесува 1,5м х 1,5м,
како би се овозможило нивно непречено
функционирање и пристап до нив, а притоа да
не се нарушат постојните пешачки движења.
Монтажно-демонтажни типски објекти
Монтажно - демонтажни објекти од
лесна конструкција, се објекти со површина до
16,0 м², кои можат да се постават на одредени
места. Монтажно - демонтажни објекти од
лесна конструкција се наменети за продажба на
весници, билети за јавен превоз, вода и
безалкохолни пијалаци, сувенири, лотарија,
кондиторски и слични производи.
Монтажно - демонтажни објекти од лесна
конструкција можат да се поставуваат и на
одредени
места
при
одржување
на
хуманитарни, културни, забавни, спортски,
изложбени, рекламно - промотивни или
деловно - информативни и други активности по
повод празници и манифестации како
придружни објекти во функција на настаните.
Обликовни услови
- Монтажните објекти со своето
обликување мора да бидат усогласени со
просторот на кој се поставуваат, треба да се со
унифициран изглед и боја кои ќе се определат
со проект за поставување на урбана опрема.
Начинот на покривање треба да биде типски
без додаток на монтажна тенда. За заштита од
сонце и дожд на челото на монтажниот објект
можно е поставување на рол тенда.
- На монтажниот објект може да се
постави рекламен натпис со големина не
поголема од челото на објектот со името на
фирмата која го користи (врши дејност) без
можност за истакнување на други рекламни
пораки. Рекламниот натпис да не го надминува
горниот раб на монтажниот објект повеќе од
50см.
На
надворешниот
дел
од
монтажниот објект не се дозволени видливи
инсталации или делови на уреди за вентилација
и климатизација како и било каква опрема
надвор од габаритот на објектот.
Сообраќајни услови

- Монтажен објект или групација на
монтажни објекти мора да биде лоцирана
на начин кој нема да го попречува
слободното движење на пешаци, инвалиди
и возила. Се поставуваат на оддалеченост
од работ на коловозот мин. 1,5м. до 2,5м, а
од раскрсница мин. 10,0м. од почетокот на
радиусот за десно свртување.
Технички услови
- При поставување на монтажниот
објект мора да се обезбедат санитарнотехнички и хигиенски услови: проветрување
природно или вештачко, бучавата која се
создава со вршење на дејноста да не ја
преминува дозволената граница, да се
обезбеди заштитен отвор со прописно
изведен пулт за издавање на роба, да се
обезбеди
приклучок
на
електрична
енергија,
приклучок
на
вода
и
канализација, (мијалник-тоалет).
- Подната, зидната и таванската
облога како и пултот за издавање на роба
да се изведат од непропусен, неотровен,
материјал кој не упива и кој лесно се чисти.
Автобуски постојки
Поставувањето
на
автобуски
постојки да биде во согласност со Законот за
безбедност на сообраќајот на патиштата и
Законот
за
јавните
патишта,
а
димензионирањето
да
се
врши
со
мултиплицирање на модули со површина од
4,0м² до 16,0м² и висина до 4,0м од ниво на
тротоар до врвот на покривачот.
Во зависност од фрекфенцијата на сообраќајот
има четри типа на автобуски стојалишта и тоа:
а) Тип А - само автобуска постојка
Во рамките на овој тип има настрешница, клупа,
корпа за отпадоци, рекламно пано, урбани
светилки и информативни табли.
б) Тип Б - автобуска постојка со билетара
Во рамките на овој тип има билетара,
настрешница, клупа, корпа за отпадоци,
рекламно
пано,
урбани
светилки
и
информативни табли.
в) Тип В - автобуска постојка со киоск
Во рамките на овој тип има киоск,
настрешница, клупа, корпа за отпадоци,
рекламно
пано,
урбани
светилки
и
информативни табли.
г) Тип Г - автобуска постојка со билетара и киоск
Во рамките на овој тип има билетара, киоск,
настрешница, клупа, корпа за отпадоци,
рекламно
пано,
урбани
светилки
и
информативни табли.
Типот
на
автобуските
постојки
и
микролокацијата каде ќе бидат поставени се
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одредува според планот на автобуски постојки
кој го утврдува Општина Прилеп.
При лоцирање на автобуските постојки
потребно е да се обезбеди минимум слободен
прооден простор пред нив од 2,5м.
Објекти за обезбедување
Површината
на
објектите
за
обезбедување да не е поголема од З,0м². За нив
важат стандардите за монтажно-демонтажни и
типски објекти.
Јавни санитарни јазли
Поставувањето на јавни санитарни јазли
се врши на уредени површини, во близина на
јавно зеленило, паркинг, оддалечени од
влезови и излози на објекти. Истите не смеат да
го попречуваат користењето на околните
објекти и јавни површини. Може да се типски
објекти или да се изведени со посебен проект
соодветен за избраната локација.
Тераси, шанкови и настрешници
Тераси и шанкови се поставуваат во
зависност од расположивата јавна површина,
при што е неопходно исполнување на условот
да не се наруши урбанистичката концепција на
просторот и параметрите за непречено
безбедно движење од сите корисници,
согласно Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко
планирање
(“Службен
весник
на
РМ”
бр.78/06,
140/07;12/09; и 142/10), особено по однос на
минималните димензии на пешачки површини тротоари, по однос на непречено користење на
околните објекти и простори за јавна намена,
протокот на сообраќајот (пешачки, движење на
лица со хендикеп), пристап на амбулантно,
противпожарно, полициско и комунално возило
(возила на јавни служби).
Се забранува покривање на урбаната
опрема на летната тераса со најлони. За
заштита на елементите на урбаната опрема за
време на врнежи истата може да се прекрие со
лесен материјал или елементите да се
отстранат од јавната површина. При тоа се
забранува скаладирање на урбаната опрема
покрај излогот и сите видливи страни на
локалот кон улица и негово натрупување на куп.
На површината на која се поставува урбана
опрема за организација на летни тераси
дозволено е поставување на: лесно подвижни
маси, столици, жардињери, ограда, чадори,
настрешници или тенди.
Сите елементи на опремата што се поставува на
летната тераса (маси,столици, настрешница,
чадори, постаменти за чадори, жардињери,
ограда и др.) не смеат да го преминуваат работ
на одобрената површина.

Исклучително во пешачка зона, на
плоштади, кеј и други пошироки површини без
моторен сообраќај, опремата за летна тераса се
поставува на начин утврден со елаборат. Со
елаборат се утврдува просторот, видот и
изгледот на опремата како и бојата,
димензиите и др.
Јавна површина може да се користи за летна
тераса (вршење на угостителска дејност) со
поставување само на опрема за летна тераса, а
не и дополнително фрижидери, витрини и
друго.
Минимална ширина на површината
потребна за поставување на урбана опрема за
угостителство за поставување на еден ред маси
со столови и клупи изнесува 1,5м.
Масите и столиците како елементи на летната
тераса мора да бидат изработени од квалитетни
материјали. На определени простори: пешачки
зони, плоштад и во заштитени зони може да
биде пропишан видот на опремата со посебен
елаборат.
Сите
направи
за
заштита
од
атмосферски влијанија (чадори, тенди и
настрешници) поставени на една тераса теба да
бидат усогласени по боја и облик и да
сочинуваат една естетска целина.
Чадорите се со минималната
слободна височина од 2.4м. Чадорите за сонце
поставени и отворени не смеат со ниеден
елемент да ја надминуваат линијата на
одобрениот простор, можат да ја наткрива само
одобрената површина и не смеат да биде
прицврстен за подлогата.
Тендите се типски - монтажни елементи со роло
механизам конзолно поставени на чело на
објектот и се поставуваат доколку на јавната
површина има простор за еден ред на маси и
столици паралелно со ѕидот на објектот без
потпирачи на јавната површина.
При поставувње на тенди над зона во
која
се
организираат
летните
тераси
минималната слободна височина изнесува
3.2м.Поставена и монтирана тендата смее да го
наткрива само одобрениот простор за летна
тераса.
Страните на тендата не смеат да се
затвораат со најлон или било каков друг
материјал или фиксна конструкција која
вертикално ќе се спушта од тендата заради
изградба на зимска градина на јавна површина.
Настрешница е лесен монтажно демонтажна елемент кој се поставува на два
столба кои не смеат да бидат прицврстени за
јавната површина, со платно и со роло
механизам.
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При поставувње на настрешници
минималната слободна височина изнесува
3.2м.
Доколку се поставува настрешница не
се поставуваат други видови на направи за
заштита од атмосферски влијанија.
Страните на настрешницата не смеат да се
затвораат со најлон или било каков друг
материјал или фиксна конструкција која
вертикално ќе се спушта до подлогата.
Оградите и жардињерите поставени на
летна тераса не смеат: да излегуваат со ниеден
елемент надвор од дозволениот простор за
летна тераса, да бидат фиксно прицврстени за
подлогата и да имаат висина поголема од 0,8 м.
Оградите и жардињерите треба да
биде изведена од квалитетни материјали со
високо естетско ниво.
Во пешачките зони не се поставуваат
огради или жардињери кон пешачката зона
односно истите се поставуваа само помеѓу
соседни летни тераси.
Покриени и отворени шанкови
Покриени и отворени шанкови се
поставуваат на сквер, во парк, на кеј, покрај
водни и рекреативни површини.
Покриените и отворени шанкови
не смеат да се прицврстени за подлогата и мора
да имаат приклучок на вода, електрична
енергија и канализација.
Составен дел на локацијата на
покриени и отворени шанкови може да биде и
летна тераса.
Самостоечките рекламни паноа
Самостоечките рекламни паноа се
поставуваат на пешачки и зелени површини во
профилот на сообраќајниците, а во согласност
со Законот за безбедност на сообраќајот на
патиштата (“Службен весник на РМ” бр.54/07,
86/08, 98/08 и 64/09;161/09;36/11;51/11) и
посебен акт на Општина Прилеп.
Опрема за забава на деца и детски
игралишта
Опремата за забава на деца може да
се постави по повод државни и верски
празници и други манифестации на места каде
има доволен простор за тоа (поголеми јавни
површини или неизградено земјиште), во
близина на паркинг простор, а просторот се
дава на краткотрајно користење до 30 дена.
Детско игралиште може да се постави на
изградено и неизградено градежно земјиште со
елаборат за поставување на урбана опрема
погодно за таа намена. Може и во уредено
зеленило.
Фонтани, чешми, клупи и корпи за
отпадоци

Фонтани, чешми, клупи и корпи за
отпадоци со и без пепелници се поставуваат на
јавни површини, во зависност од бројноста и
потребите на корисниците.
Клупите и корпите за отпадоци се дел од
урбаната опрема на градот и се поставуават на
поголема јавна пешачка површина, плоштад,
поголеми пешачки патеки, на автобуски
постојки од сите типови и на други локации
согласно елаборат за поставување на урбана
опрема.
Покрај клупите потребно е да има
обезбеден поплочен простор со димензии од
1,0м х 1,2м за луѓето со хендикеп.
Корпите за отпадоци може да бидат
поставени: слободностоечки или прикачени за
светилки или фасади на објекти.
Паркиралишта за велосипеди
Типот и локациите се определуваат со
елаборат за поставување на паркиралишта за
велосипеди на Општина Прилеп.
Жардињери, граничници
Жардињери со цвеќе и граничници се
поставуваат со цел визуелно да се ограничи
просторот определен за времени објекти и
урбана опрема од слободната проодна
површина или да се ограничи просторот меѓу
сообраќајница и пешачка површина.
Одобрението за овие елементи е со
времетраење колку и одобрението за
поставување на времени објекти и урбана
опрема, по што овие елементи треба целосно
да се отстранат од просторот.
Максималната висина на жардињерите и
граничниците е 0.80 м.
Тезги
Тезги се лесно подвижни елементи на
урбаната опрема кои се поставуваат по повод
празници и манифестации или на простори во
градот определени со посебни елаборати и
служат за продажба на соодветни производи на
пригодната намена.
Тезгите треба да се со унифициран изглед и
боја соодветни на спецификите на локацијата.
Максималната површина на тезгите
изнесува 2,0 до 4,0 м2, и се поставуваат и
отстрануваат по завршување на дејноста. Не е
дозволено лоцирање на тезги пред влезови на
јавни, деловни и станбени објекти.
Елементи
за
изложување
на
производи
Елементи
за
изложување
на
производи се витрини, полици, фрижидери.
Елементи за изложување на производи
се поставуваат на јавна површина пред трговски
локали, по правило во широчината на челото на
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локалот, без можност за нивно поставување во
уредена зелена површина.
Елементи за изложување на производи
се поставува покрај зидот на локалот.
Над елементите за изложување на
производи може да се поставуваат тенди за
заштита, конзолно на челото на објектот без
вертикални потпирачи.
Просторот што се користи за излагање на
производи не смее да се оградува и затвора на
било кој начин. (најлони, застакленување и
слично)
Корпите за отпадоци може да бидат
поставени: слободностоечки или прикачени за
светилки или фасади на објекти.
Идејните решенија на урбана опрема
која ќе биде поставена треба да биде во
согласност со микролокациските услови, со
високи естетско-функционални вредности и
вклопеност во пејсажот на микролокацијата и
подрачјето на општината.
2.2. Дејности кои можат да се вршат
во времените објекти
Со урбаната опрема можат да се вршат
дејности во согласност со член 2, став 4 од Закон
за градење („Сл.весник на РМ”бр.130/09; 124/10;
18/11; 36/11; 54/11; 13/12; 144/12; 25/13; 79/13;
27/14 ).
Урбаната опрема се поставува
исклучиво за остварување на јавен интерес
утврден со закон.
3. Начини и услови за поставување и
одржување на урбана опрема
Согласно Закон за градење („Сл.весник
на РМ”бр.130/09; 124/10; 18/11; 36/11; 54/11;
13/12; 144/12; 25/13; 79/13; 27/14 ), урбана
опрема се поставува на јавни површини кои
претставуваат градежно изградено земјиште и
уредено земјиште без притоа да се наруши
основната намена на просторот и безбедноста
на сообраќајот. Потребата за поставување на
урбана опрема ја утврдува советот на
општината Прилеп.
Урбаната опрема се поставува по
добиено одобрение за поставување на урбана
опрема, кое го издава градоначалникот на
општина Прилеп.
Микролокациските
услови
претставуваат извод од графичкиот и
текстуалниот дел на Програмата за поставување
на урбана опрема во размер 1:1000.
Општина Прилеп на почетокот на
секоја календарска година ги објавува
потребите од определување на локации за
поставување на урбана опрема и нивно

дислоцирање или задржување и во наредниот
програмски период.
Согласно Правилникот за формата и
содржината на Одобрението за поставување на
времен објект и урбана опрема и начинот на
неговото издавање (Сл. весник на РМ бр.
36/10), Одобрението за поставување на урбана
опрема се издава на образец во формат А4.
Урбаната опрема се поставува на
микролокации согласно графичкиот прилог.
Точно позиционирање на урбаната
опрема, го одредува овластен геодет од страна
на општина Прилеп.
Формата и содржината на одобрението
и начинот на неговото издавање ги пропишува
министерот кој раководи со органот на
државната управа надлежен за вршење на
работите од областа на управувањето со
градежното земјиште.
Општина Прилеп согласно Законот за
градење („Сл.весник на РМ”бр.130/09; 124/10;
18/11; 36/11; 54/11; 13/12; 144/12; 25/13; 79/13;
27/14 )) води регистар на издадени одобренија
за поставување и отстранување на урбаната
опрема, а формата, содржината и начинот на
водење
на
регистерот
ги
пропишува
министерот кој раководи со органот на
државната управа надлежен за вршење на
работите од областа на управувањето со
градежното земјиште.
Поставување урбана опрема на јавни
површини, за чие одржување е надлежна
Општина Прилеп, се врши врз основа на
одобрение за поставување на урбана опрема.
Одобрението од став 1 на овој член го
издава градоначалникот на општина Прилеп.
Доколку урбаната опрема се поставува
за вршење дејност на јавна површина пред
деловна
проторија,
одобрението
за
поставување може да се издаде само ако за
користење на просторот претходно е издадено
одобрение за вршење дејност, од страна на
градоначалникот на Општина Прилеп.
Кога
просторот
пред
деловната
просторија на кој се бара да се врши дејност се
наоѓа на земјиште во сопственост потребно е
само одобрение за вршење на дејност пред
деловна просторија.
Времетраењето на одобрението за
поставување на урбана опрема може да биде:
- дневно, за време од 24 часа
(манифестации, презентации, и др.).
- краткотрајно, за период до 30 дена
(манифестации, презентации, изложби и др.),
- сезонско, за период од 3 до 7 месеци
(трговија на мало и др.),
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- годишно за период до 1 година
(угостителство, трговија, градилиште и др.).
- за период до 4 години (рекламни паноа)
- за период до 20 години (детски игралишта,
дополнителни монтажно демонтажни паркинг
простори, типски објекти за обезбедување кои
се во функција на дипломатско- конзуларните
представништва, на објекти на органите на
државната управа и на резиденцијални објекти).
За
добивање
на
одобрение
за
поставување
на
урбана
опрема,
заинтересираниот субјект поднесува барање до
градоначалникот на Општина Прилеп.
Кога издавањето на одобрение за
поставување
е
во
надлежност
на
градоначалникот
на
Општина
Прилеп,
одобрението за поставување ќе се издаде во
рамките на постапка за добивање на одобрение
за вршење на дејност.
Постапката за добивање на одобрение
за вршење на дејност, ја води надлежната
служба на Општина Прилеп, согласно
пропишани услови и стандарди.
Одобрението за поставување на урбана
опрема, се добива врз основа на поднесено
барање (формулар), кое се доставува заедно со
комплетна документација и тоа:
I. За урбана опрема која се поставува
за вршење на дејност и тоа: продажба на
билети за јавен превоз, весници, сувенири,
цвеќиња, сладолед;
1. одобрение за вршење на дејност,
издадено од Општина Прилеп,
2. Проект изработен врз основа на
микролокациски услови од Програмата;
3. доказ за регулирано плаќање на
комунална такса;
4. геодетски елаборат со нумерички
податоци.
II. За урбана опрема која се поставува за
вршење на дејност и тоа: тераси со или без
настрешници, покриени и непокриени шанкови:
1. одобрение за вршење на дејност,
издадено од Општина Прилеп,
2. заверен Елаборат врз основа на
кој е издадено одобрение за вршење на
дејност,
3. доказ за регулирано плаќање на
комунална такса,
4. извод од Програма;
5. геодетски елаборат со нумерички
податоци.
III. За поставување на детски
игралишта,
јавни
санитарни
јазли,
дополнителни монтажно-демонтажни паркинг

простори, рекламни паноа, типски објекти за
обезбедување кои се во функција на
дипломатско-конзуларните претставништва,
на објекти на органите на државната управа и
на резиденцијалните објекти
1.
Извод
од
Програма,
со
микролокациски услови
2. Основен ревидиран проект
3. Геодетски елаборат со нумерички
податоци.
IV. Клупи, чешми, корпи за отпадоци,
телефонски говорници, автобуски постојки,
платформи за јавни манифестации на копно и
на водна површина, и останати видови на
урбана опрема која не се однесува на вршење
на дејност
1.
Извод
од
Програма
со
микролокациски услови.
В. Фонтани
В1.
Фонтана,
со
споменик,
канделабри, клупи, корпи за отпадоци и
водени басени.
1.
Извод
од
програма
со
микролокациски услови
2. Основен ревидиран проект.
Постапката
по
барањето
ја
спроведува надлежниот Сектор за урбанизам,
комунални дејности и заштита на животната
средина на Општина Прилеп.
Надлежниот сектор на општината
врши увид на лице место и проверка на
документацијата која се доставува во прилог на
барањето, од аспект на усогласеноста со
одредбите на законите и прописите донесени
врз основа на закон, општите и посебните
стандарди,
утврдени
во
Одлуката
за
утврдување на стандарди за поставување на
времени објекти и урбана опрема на
подрачјето на Општина Прилеп, (“Службен
гласник на Општина Прилеп” бр. број 08 1395/18 од 08.06.2010 година).
Одобрението за поставување на
урбана опрема може да престане да важи и
пред истекот на времето за кое е дадено
доколку:
- урбаната опрема е поставена
спротивно на издаденото одобрение за нејзино
поставување,
- престане важењето на одобрението
за вршење на дејност,
- не се постапува по акти на
надлежни инспекции, издадени со вршењето
на инспекциски работи во рамките на нивните
овластувања.
Во
случаите
од
претходно
наведеното, ново одобрение нема да се издаде
во наредниот период од 6 месеци.
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Јавната површина на која се однесува
издаденото одобрение за поставување на
урбана опрема, имателот на одобренијата не
може да ја издаде или пренесе на коритење во
закуп или подзакуп на друго лице со договор за
деловно-техничка соработка, ниту со било кој
друг правен акт.
Даденото одобрение за поставување на
урбаната опрема не значат ослободување од
обврската за исполнување на други услови
пропишани со закон.
7. Извори на финансирање на
програмата
Програмата за поставување на урбана
опрема на подрачјето на Општина Прилеп се
финансира од буџетот на Општината за 2014
година.
7.1
Трошоци
за
поставување,
одржување, дислокација и отстранување на
времените објекти и урбана опрема
Трошоците
за
поставување,
одржување, дислокација и отстранување на
урбаната опрема паѓаат на товар на
инвеститорот, физичко или правно лице.
8. Динамика на реализација на
програмата
Динамиката на реализацијата на
програмата ќе зависи од створените правни и
технички услови.
9. Вршење надзор
Вршењето
надзор
над
поставувањето, задржувањето, дислокацијата и
отстранувањето на урбаната опрема е во
согласност со Закон за градење („Сл.весник на
РМ”бр.130/09; 124/10; 18/11; 36/11; 54/11;
13/12; 144/12; 25/13; 79/13; 27/14 ,).
10. Преодни и завршни одредби
Реализацијата на Програмата ја врши
Градоначалникот на Општина Прилеп во
соработка со Секторот за урбанизам, комунални
работи и заштита на животната средина во
Општината.
Во состав на оваа Програма за
поставување на урбана опрема на подрачјето
на Општина Прилеп за 2014 година спаѓа и
графички дел.
Оваа Програма влегува во сила со
денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.
Бр. 25-1893/8
26.08.2015 година
Прилеп

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

1. Одлуката за утврдување на предлог за
воспоставување на меѓуопштинска соработка, се
објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1895/8
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 6 став (1) и (3) од Законот
за меѓуопштинска соработка („Службен весник на
РМ”, бр. 79/09), член 14 и 36 став (1) точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Службен весник
на РМ”, бр. 05/02) 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 26.08.2015 година, донесе:
О Д Л У К А
за утврдување на предлогот за воспоставување на
меѓуопштинска соработка
Член 1
Советот на Општина Прилеп го утврдува
предлогот за воспоставување на меѓуопштинска
соработка, поднесен од Градоначалникот на
Општина Прилеп број 03-1819/1 од 18.08.2015
година,
за
воспоставување
меѓуопштинска
соработка со цел уредувањето и организирањето на
јавниот локален превоз на патници, меѓу Општина
Прилеп и општините Кривогаштани, Долнени и
Крушево.
Член 2
Утврдениот предлог од член 1 на оваа
одлука,
процената
за
потребата
од
воспоставување
на
МОС
и
мислењетоиницијативата на градоначалникот, се доставува
до општините Кривогаштани, Долнени и Крушево,
заради усвојување.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески
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Член 3
Ова Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Прилеп.
Бр. 25-1893/9
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОДИГАЊЕ,
ЧУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ, ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ НА
СПОМЕН- ОБЕЛЕЖЈЕ СО ЛИКОТ НА
МЕТОДИЈА ШАТОРОВ ШАРЛО

1. Одлуката за подигање, чување,
одржување, заштита и користење на споменобележје со ликот на Методија Шаторов Шарло,
се објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.
Број 08 - 1895/9
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 18, став 1 од
Законот за меморијални споменици и спомен
обележја (’’Службен весник на РМ бр.66/2004 и
89/08’’), член 36, став 1, точка 15 од Законот за
локална самоуправа (’’Службен весник на РМ
бр.5/2002’’) и член 26, став 1, точка 46 од од
Статутот на Оштина Прилеп (“Службен гласник
на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и
11/2008), Советот на Општина Прилеп, на
седницата одржана на 26.08.2015 година
донесе:
ОДЛУКА
за подигање, чување, одржување,
заштита и користење на спомен
обележје со ликот на Методија
Шаторов Шарло
Член 1
Со оваа одлука се подига спомен обележје во
чест на Методија Шаторов Шарло кој завзема
високо место на македонската независност како
борец за суверена Македонија и е една од
најмаркантните
личности
во
македонското
национално ослободително движење кој се залага
за самостојна Македонија со македонска нација и
јазик.

Член 2
Локацијата на спомен обележјето ќе биде
во парковската површина од плоштадот Методија
Андонов Ченто.
Самата скулптура ќе биде изведена во
траен материјал (бронза), која треба да се вклопи во
естетската целина на архитектонскиот простор, ќе
биде висока до 2,40 метри, а партерните димензии
на постаментот треба да се во согласност со
Деталниот урбанистички план за тој локалитет.
Член 3
За реализација на иницијативата за
подигање на спомен-обележјето задолжена е
Општина Прилеп.
Член 4
Општина Прилеп ќе се грижи за чување,
одржување, заштита и користење на споменобележјето.
Член 5
Потребните средства за подигање и чување
на спомен-обележјето ќе ги обезбеди Општина
Прилеп.
Член 6
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Прилеп.
Бр. 25-1893/10
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

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

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ
НА ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ЗА ОТВОРАЊЕ НА
ПРОДОЛЖЕН ПРЕСТОЈ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

1. Одлуката за давање согласност на
ООУ “Климент Охридски” за отворање на
продолжен престој за учениците, се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1895/10
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески
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Врз основа на член 32 и член 33 став 3 од
Законот за основно образование (“Службен
весник на РМ” бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010,
156/2010, 6/2011, 18/2011,51/2011, 100/2012,
24/2013, 41/2014), член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” 5/2002) и член 26 став 1 точка 46
од Статутот на Општина Прилеп (Службен
гласник на Општина Прилеп бр.6/2003 и 4/2005
и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на
седницата, одржана на 26.08.2015 година,
донесе:
ОДЛУКА
за давање согласност на ООУ “Климент
Охридски” за отворање на продолжен
престој за учениците
1. На ООУ “Климент Охридски” Прилеп му се дава согласност за отворање
втора паралелка за продолжен престој за
учениците кои посетуваат настава од И - В
одделение.
2. Продолжениот престој ќе се
реализира во рамките на Годишната Програма
за работа на училиштето почнувајќи со
почетокот на учебната 2015-2016 година.
3. Одлуката да се достави до ООУ
“Климент Охридски”, Градоначалникот и
Архивата на Општина Прилеп.
4. Одлуката влегува во сила со денот
на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.
Бр. 25-1893/11
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ЦЕНТАР ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ ВО СОСТАВ НА
ОПШТИНКАТА ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА
ГРАДИНКА “НАША ИДНИНА”-ПРИЛЕП

1. Одлуката за формирање на Центар за
ран детски развој во состав на Општинката јавна
установа за деца-детска градинка “Наша
иднина”-Прилеп, се објавува
во “Службен
гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1895/11
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 73 став 1 од Законот за
заштита на децата („Службен весник на РМ” број
23/13,12/14,44/14, 144/14, 10/15 и 25/15), член 36
став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ3 број 05/02) и 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 26.08.2015 година, донесе:
О Д Л У К А
за формирање на Центар за ран детски развој во
состав на Општинката јавна установа за деца-детска
градинка ,,Наша иднина’’-Прилеп
Член 1
Со оваа Одлука се формира на Центар за
ран детски развој во состав на Општинката јавна
установа за деца-детска градинка ,,Наша иднина’’Прилеп, кој се наоѓа во посебен дел од зградата на
ОУ,,Пере Тошев’’с.Десово, општина Долнени.
Член 2
Центарот за ран детски развој спроведува
програма за рано учење на деца од предучилишна
возраст од три до шест години, односно до поаѓање
во основно училиште.
Според времетраењето во Центарот за ран
детски развој ќе се остварува скратена програма во
траење до три часа дневно со флексибилно работно
време според потребите на родителите и
заедницата.
Член 3
Згрижувањето и воспитанието на децата ќе
се реализира во една хетерогена група со број на
деца околу 20 деца.”
Член 4
Соодветен стручен кадар ќе се обезбеди
согласно со Правилникот за стандардите и
нормативите за вршење на дејноста за установите
за деца деца („Службен весник на Република
Македонија” бр. 28/14,40 /14, 136/14 и 71/15).
Член5
Меѓусебните права и обврски меѓу ЈОУДГ
„Наша иднина”-Прилеп и ОУ „Пере Тошев’’с.Десово,
општина Долнени кои се однесуваат на отстапување
на користење на простор во ОУ „Пере
Тошев’’с.Десово, за потребите на Центарот за ран
детски развој, ќе бидат уредени со посебен договор
кој го склучуваат директорот на ЈОУДГ „Наша
иднина”-Прилеп и директорот на ОУ „Пере
Тошев’’с.Десово.
Член 6
Општина Долнени ќе ги обезбедува
средствата за формирање и работење на
Центарот за ран детски развој од буџетот на
Општина Долнени сѐ до создавање на услови
ЈОУДГ „Наша иднина”-Прилеп средствата за
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функционирање на Центарот за ран детски
развој да ги обезбедува во рамките на блок
дотации, од Буџетот на Република Македонија.”

О Д Л У К А
за давање согласност на Одлука бр.02-265/4 од
19.08.2015 година на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп,
за работа на воспитна група со помал број на деца
во с. Тополчани

Член 7
Органот на раководење на ЈОУДГ
„Наша иднина”-Прилеп се обврзува да ги
преземе сите потребни активности, согласно
законските и подзаконските акти, со цел
усогласување на актите на градинката, поради
отпочнување со работа на новиот објект.

член 1
Се дава согласност на Одлука бр.02-265/4 од
19.08.2015 година на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп,
за работа на воспитна група со помал број на деца
во с. Тополчани.

Член 8
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавување во “Службен
гласник на Општина Прилеп”.

член 2
Одлуката да се достави до ЈОУДГ ,,Наша
иднина’’-Прилеп, Градоначалникот и архивата на
Општина Прилеп.

Бр. 25-1893/12
26.08.2015 година
Прилеп

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

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКА БР.02-265/4 ОД
19.08.2015 ГОДИНА НА ЈОУДГ “НАША ИДНИНА” ПРИЛЕП, ЗА РАБОТА НА ВОСПИТНА ГРУПА СО
ПОМАЛ БРОЈ НА ДЕЦА ВО С. ТОПОЛЧАНИ

1. Одлуката за давање согласност на
Одлука бр.02-265/4 од 19.08.2015 година на
ЈОУДГ “Наша иднина” - Прилеп, за работа на
воспитна група со помал број на деца во с.
Тополчани, се објавува во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.
Број 08 - 1895/12
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 64 став 5 од
Законот за заштита на децата („Службен
весник на РМ” број 23/13,12/14,44/14, 144/14,
10/15 и 25/15), член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ,, бр.5/2002), и член 26 став 1
точка 47 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 ден
26.08.2015 година, донесе:

Бр. 25-1893/13
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп”
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ
НА ОДЛУКА БР.02-265/3 ОД 19.08.2015 ГОДИНА НА ЈОУДГ
“НАША ИДНИНА”-ПРИЛЕП, ЗА РАБОТА НА ВОСПИТНИТЕ
ГРУПИ СО ПОГОЛЕМ БРОЈ НА ДЕЦА ОБЈЕКТ “БОНЧЕЈЦА “,
ОБЈЕКТ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”, ОБЈЕКТ „МИРЧЕ АЦЕВ “, ОБЈЕКТ
„ТРИЗЛА”

1. Одлуката за давање согласност на
Одлука бр.02-265/3 од 19.08.2015 година на ЈОУДГ
“Наша иднина”-Прилеп, за работа на воспитните
групи со поголем број на деца објект “Бончејца “,
објект “Гоце Делчев”, објект „Мирче Ацев “, објект
„Тризла”, се објавува во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.

Број 08 - 1895/13
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески
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Врз основа на член 64 став 5 од Законот за
заштита на децата („Службен весник на РМ”
број 23/13,12/14,44/14, 144/14, 10/15 и 25/15),
член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа (,,Службен весник на РМ,,
бр.5/2002), и член 26 став 1 точка 47 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
ден
26.08.2015година, донесе:
О Д Л У К А
за давање согласност на Одлука бр.02-265/3
од 19.08.2015 година на ЈОУДГ ,,Наша
иднина’’-Прилеп, за работа на воспитните
групи со поголем број на деца објект
“Бончејца “, објект “Гоце Делчев”, објект
„Мирче Ацев “, објект „Тризла”
член 1
Се дава согласност на Одлука бр.02-265/3
од 19.08.2015 година на ЈОУДГ ,,Наша
иднина’’-Прилеп, за работа на воспитните
групи со поголем
број
на деца објект
“Бончејца “, објект “Гоце Делчев “, објект
„Мирче Ацев “, објект „Тризла”.
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 нејзиното објавување во „Службен
гласник на Општина Прилеп”.
Бр. 25-1893/14
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп”
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 279/1-КО
МАЛ РАДОБИЛ, НА БАРАЊЕ ОД “ОНЕ”
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ ДОО СКОПЈЕОД ПРИЛЕП

1. Одлуката за утврдување исполнети
услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот
објект на КП 279/1-КО Мал Радобил, на барање од
“ОНЕ” Телекомуникациски услуги ДОО Скопје од
Прилеп, се објавува во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.
Број 08 - 1895/14
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1,
член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.
23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/2014,115/2014,
199/2014, 124/2015 и 129/2015) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011
и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
26.08.2015 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 279/1-КО
Мал Радобил, на барање од “ОНЕ”
Телекомуникациски услуги ДОО Скопје од Прилеп
член 1
Се утврдува дека се исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправниот објект на КП
279/1-КО Мал Радобил.
член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Бр. 25-1893/15
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп”
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
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Службен гласник на Општина Прилеп број 10 од 26.08.2015 година
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 1447/1-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД АЛИОСКИ
САШО

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 1447/1-КО Прилеп,
на барање од Алиоски Сашо, се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1895/15
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11
став 1, член 13 од Законот за постапување со
бесправно изградени објекти (“Службен весник
на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13,
44/2014,115/2014,
199/2014,
124/2015
и
129/2015) како и член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти
во
урбанистичко
планска
документација
(“Службен весник на РМ” бр.56/2011 и 162/2012)
член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и
член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп”
бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
26.08.2015 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 1447/1-КО Прилеп, на барање од
Алиоски Сашо
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
1447/1-КО Прилеп.

член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Бр. 25-1893/16
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

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

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 2696-КО
ПРИСАД, НА БАРАЊЕ ОД ВАСИЛЕСКА ГОРДАНА И
ПЕШОВСКА ОЛИВЕРА

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 2696-КО Присад, на барање од
Василеска Гордана и Пешовска Оливера, се објавува
во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1895/16
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1,
член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.
23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/2014,115/2014,
199/2014, 124/2015 и 129/2015) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011
и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
26.08.2015 година, донесе:
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Службен гласник на Општина Прилеп број 10 од 26.08.2015 година
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 2696КО Присад, на барање од Василеска Гордана и
Пешовска Оливера
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 2696-КО Присад.
член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Бр. 25-1893/17
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
635/1-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ГРУЈОСКИ
СТЕВАН
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 635/1-КО Прилеп,
на барање од Грујоски Стеван, се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1895/17
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1,
член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.
23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/2014,115/2014,
199/2014, 124/2015 и 129/2015) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011
и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
26.08.2015 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 635/1-КО Прилеп, на барање
од Грујоски Стеван
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
635/1-КО Прилеп.
член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.

Бр. 25-1893/18
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп”
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 219/1-КО
ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ГУЛАБОСКИ ЈОРДАН
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Службен гласник на Општина Прилеп број 10 од 26.08.2015 година
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 219/1-КО Прилеп,
на барање од Гулабоски Јордан, се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1895/18
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11
став 1, член 13 од Законот за постапување со
бесправно изградени објекти (“Службен весник
на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13,
44/2014,115/2014,
199/2014,
124/2015
и
129/2015) како и член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти
во
урбанистичко
планска
документација
(“Службен весник на РМ” бр.56/2011 и 162/2012)
член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и
член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп”
бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
26.08.2015 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 219/1-КО Прилеп, на барање од
Гулабоски Јордан

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 219/1-КО Прилеп.

член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Бр. 25-1893/19
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

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

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО
КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА
БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 3223/1-КО ПРИЛЕП,
НА БАРАЊЕ ОД ЃОРЕСКИ ЖИВКО

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 3223/1-КО Прилеп, на барање од
Ѓорески Живко, се објавува во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.
Број 08 - 1895/19
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член
11 став 1, член 13 од Законот за
постапување со бесправно изградени
објекти (“Службен весник на РМ” бр.
23/11,
54/11,
155/12,
72/13,
44/2014,115/2014, 199/2014, 124/2015 и
129/2015) како и член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни
објекти
во
урбанистичко
планска
документација (“Службен весник на РМ”
бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1
точка 15 од Законот за локалната
самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот
на Општина Прилеп (“Службен гласник на
Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и
11/2008) Советот на Општина Прилеп на
седницата одржана на 26.08.2015 година,
донесе:
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Службен гласник на Општина Прилеп број 10 од 26.08.2015 година
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
3223/1-КО Прилеп, на барање
од Ѓорески Живко
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 3223/1-КО Прилеп.
член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Бр. 25-1893/20
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ
ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА
КП 3144-КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ
ОД ИЛИОСКИ РУБИНЧЕ

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 3144КО Ореовец, на барање од Илиоски Рубинче, се
објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.

Број 08 - 1895/20
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1,
член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.
23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/2014,115/2014,
199/2014, 124/2015 и 129/2015) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011
и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
26.08.2015 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
3144-КО Ореовец, на барање од Илиоски Рубинче
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
3144-КО Ореовец.
член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Бр. 25-1893/21
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

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

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 3223/9КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ЈОВЧЕСКИ ПЕТАР

Page 53

Службен гласник на Општина Прилеп број 10 од 26.08.2015 година
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 3223/9-КО Прилеп,
на барање од Јовчески Петар, се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1895/21
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11
став 1, член 13 од Законот за постапување со
бесправно изградени објекти (“Службен весник
на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13,
44/2014,115/2014,
199/2014,
124/2015
и
129/2015) како и член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти
во
урбанистичко
планска
документација
(“Службен весник на РМ” бр.56/2011 и 162/2012)
член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и
член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп”
бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
26.08.2015 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 3223/9-КО Прилеп,
на барање од Јовчески Петар

член 1
Се утврдува дека се исполнети услови за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување
на бесправниот објект на КП 3223/9-КО Прилеп.
член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Бр. 25-1893/22
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп”
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО
КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА
БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 2903/7-КО ОРЕОВЕЦ,
НА БАРАЊЕ ОД КАМЧЕСКИ ДИМИТРИЈЕ
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 2903/7-КО Ореовец, на барање од
Камчески Димитрије, се објавува во “Службен
гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1895/22
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1,
член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.
23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/2014,115/2014,
199/2014, 124/2015 и 129/2015) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011
и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
26.08.2015 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 2903/7-КО
Ореовец, на барање од Камчески Димитрије
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
2903/7-КО Ореовец.
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Службен гласник на Општина Прилеп број 10 од 26.08.2015 година
член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден
од денот на објавувањето во ’’Службен гласник
на Општина Прилеп’’.
Бр. 25-1893/23
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО
КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА
БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 1095-КО ПРИЛЕП, НА
БАРАЊЕ ОД МАГДЕСКИ ТОМЕ

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 1095КО Прилеп, на барање од Магдески Томе, се
објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.
Број 08 - 1895/23
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11
став 1, член 13 од Законот за постапување со
бесправно изградени објекти (“Службен весник
на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13,
44/2014,115/2014, 199/2014, 124/2015 и
129/2015) како и член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти
во урбанистичко планска документација
(“Службен весник на РМ” бр.56/2011 и
162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалната самоуправа (“Службен весник на
РМ” бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник
на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и
11/2008) Советот на Општина Прилеп на
седницата одржана на 26.08.2015 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 1095-КО Прилеп, на барање од Магдески Томе
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
1095-КО Прилеп.
член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Бр. 25-1893/24
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп”
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 73-КО
ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД МИТРЕСКИ ЈОВАНЧО

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 73-КО Прилеп, на барање од Митрески
Јованчо, се објавува во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.
Број 08 - 1895/24
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1,
член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.
23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/2014,115/2014,
199/2014, 124/2015 и 129/2015) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти
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Службен гласник на Општина Прилеп број 10 од 26.08.2015 година
во урбанистичко планска документација
(“Службен весник на РМ” бр.56/2011 и
162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалната самоуправа (“Службен весник на
РМ” бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник
на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и
11/2008) Советот на Општина Прилеп на
седницата одржана на 26.08.2015 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 73-КО
Прилеп, на барање од Митрески Јованчо
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 73-КО Прилеп.
член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Бр. 25-1893/25
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

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

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО
КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА
БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 4030-КО ВАРОШ,
НА БАРАЊЕ ОД НАУМОСКИ ЦАНЕ

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 4030-КО Варош, на барање од
Наумоски Цане, се објавува во “Службен гласник
на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1895/25
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1,
член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.
23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/2014,115/2014,
199/2014, 124/2015 и 129/2015) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Службен весник на РМ”
бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на
Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008)
Советот на Општина Прилеп на седницата одржана
на 26.08.2015 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 4030-КО Варош, на барање од Наумоски Цане
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 4030-КО Варош.
член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Бр. 25-1893/26
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп”
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
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Службен гласник на Општина Прилеп број 10 од 26.08.2015 година
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 359/1-КО ПРИЛЕП,НА
БАРАЊЕ ОД ПЕТРЕСКИ ЗВОНКО

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 359/1КО Прилеп, на барање од Петрески Звонко, се
објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.
Број 08 - 1895/26
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11
став 1, член 13 од Законот за постапување со
бесправно изградени објекти (“Службен весник
на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13,
44/2014,115/2014, 199/2014, 124/2015 и
129/2015) како и член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти
во урбанистичко планска документација
(“Службен весник на РМ” бр.56/2011 и
162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалната самоуправа (“Службен весник на
РМ” бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник
на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и
11/2008) Советот на Општина Прилеп на
седницата одржана на 26.08.2015 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 359/1-КО Прилеп, на барање
од Петрески Звонко
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 359/1КО Прилеп.

член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Бр. 25-1893/27
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп”
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО
КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ
ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ
НА КП 4029-КО ВАРОШ,НА БАРАЊЕ
ОД РИСТЕСКИ ПЕТАР

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 4029-КО Варош, на барање од Ристески
Петар, се објавува
во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.
Број 08 - 1895/27
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1,
член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.
23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/2014,115/2014,
199/2014, 124/2015 и 129/2015) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011
и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
26.08.2015 година, донесе:
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Службен гласник на Општина Прилеп број 10 од 26.08.2015 година
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 4029КО Варош, на барање од Ристески Петар

член 1
Се утврдува дека се исполнети услови за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување
на бесправниот објект на КП 4029-КО Варош.
член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот
на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Бр. 25-1893/28
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

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

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО
КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ
ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА
КП БР.794 - КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ
ОД СВЕЌАРОСКИ 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.794 - КО Варош,
на барање од Свеќароски Драган, се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1895/28
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1,
член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.
23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/2014,115/2014,
199/2014, 124/2015 и 129/2015) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011
и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
26.08.2015 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 794-КО
Варош, на барање од Свеќароски 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
794-КО Варош.
член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Бр. 25-1893/29
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп”
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО
КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ
ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ
НА КП 235/1-КО МАЛО КОЊАРИ, НА БАРАЊЕ
ОД СТЕВАНОСКИ НИКОЛЧЕ
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Службен гласник на Општина Прилеп број 10 од 26.08.2015 година
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 235/1-КО Мало Коњари, на барање од
Стеваноски Николче, се објавува во “Службен гласник
на Општина Прилеп”.

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО
КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ
ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
324-КО ГОЛЕМ РАДОБИЛ, НА БАРАЊЕ
ОД СТЕВАНОСКИ ПЕТРЕ

Број 08 - 1895/29
26.08.2015 година
Прилеп

1. Одлуката за утврдување исполнети услови
за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот
објект на КП 324-КО Голем Радобил, на барање од
Стеваноски Петре, се објавува во “Службен гласник
на Општина Прилеп”.

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1,
член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.
23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/2014,115/2014,
199/2014, 124/2015 и 129/2015) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011 и
162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.
6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп
на седницата одржана на 26.08.2015 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 235/1-КО
Мало Коњари, на барање од Стеваноски Николче
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
235/1-КО Мало Коњари.
член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот
на објавувањето во ’’Службен гласник на Општина
Прилеп’’.
Бр. 25-1893/30
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

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

Број 08 - 1895/30
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1,
член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.
23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/2014,115/2014,
199/2014, 124/2015 и 129/2015) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011
и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
26.08.2015 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 324-КО
Голем Радобил, на барање
од Стеваноски Петре
член 1
Се утврдува дека се исполнети услови за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат и вклопување на бесправниот
објект на КП 324-КО Голем Радобил.
член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Бр. 25-1893/31
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
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 3128/1-КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ
ОД ЦВЕТАНОСКИ ИЛИЈА

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 3128/1КО Ореовец, на барање од Цветаноски Илија, се
објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.

Број 08 - 1895/31
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став
1, член 13 од Законот за постапување со
бесправно изградени објекти (“Службен весник
на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13,
44/2014,115/2014,
199/2014,
124/2015
и
129/2015) како и член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти
во
урбанистичко
планска
документација
(“Службен весник на РМ” бр.56/2011 и 162/2012)
член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и
член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп”
бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
26.08.2015 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 3128/1-КО Ореовец,
на барање од Цветаноски Илија

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
3128/1-КО Ореовец.
член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Бр. 25-1893/32
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп”
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО
КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ
ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ
НА КП 2968/3-КО ПРИСАД,НА БАРАЊЕ
ОД ЏАГАДУРОСКИ ИЛИЈА

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 2968/3-КО Присад, на барање од
Џагадуроски Илија, се објавува
во “Службен
гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1895/32
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1,
член 13 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.
23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/2014,115/2014,
199/2014, 124/2015 и 129/2015) како и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011
и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.
5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
26.08.2015 година, донесе:
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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 2968/3КО Присад, на барање од Џагадуроски Илија
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 2968/3-КО Присад.
член 2
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од
денот на објавувањето во ’’Службен гласник на
Општина Прилеп’’.
Бр. 25-1893/33
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 5837/1 КО-ПРИЛЕП

1.
Одлуката
за
откажување
од
корисничко право над КП 5837/1 КО-Прилеп, се
објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.
Број 08 - 1895/33
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62
од Законот за локална самоуправа на РМ (СЛ.
Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на
чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот
на Општина Прилеп на седницата, одржана на
26.08.2015 година, донесе:
О Д Л У К А
за откажување од корисничко право
над КП 5837/1 КО-Прилеп

чл.1
Општина Прилеп како корисник на
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист
бр.53567, издаден од страна на Агенција за катастар
на недвижности - Одделение за катастар на
недвижности Прилеп, заведен под бр.110520267/2014 од 18.07.2014, за КП 5837/1 за КОПрилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од
корисничкото право над КП 5837/1 КО-Прилеп.
чл.2
На Агенцијата за катастар на недвижностиОдделение за катастар на недвижности Прилеп,
како надлежна институција, и се дава овластување
да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука
претставува основ за бришење на корисничко право
над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.
чл.3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на нејзиното објавување во „Службен гласник
на Општина Прилеп”.
Бр. 25-1893/34
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп”
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 6124/2 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко право
над КП 6124/2 КО-Прилеп, се објавува во “Службен
гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1895/34
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од
Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на
РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка
33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп
(“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и
4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на
седницата, одржана на 26.08.2015 година, донесе:
О Д Л У К А
за откажување од корисничко право
над КП 6124/2 КО-Прилеп
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чл.1
Општина Прилеп како корисник на
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист
бр.59103, издаден од страна на Агенција за
катастар на недвижности - Одделение за
катастар на недвижности Прилеп, заведен под
бр.1105-18563/2015 од 02.04.2015, за КП 6124/2
за КО- Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од
корисничкото право над КП 6124/2 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. 25-1893/35
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 6256 КО-ПРИЛЕП

О Д Л У К А
за откажување од корисничко право
над КП 6256 КО-Прилеп
чл.1
Општина Прилеп како корисник на
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист
бр.53603, издаден од страна на Агенција за катастар
на недвижности - Одделение за катастар на
недвижности Прилеп, заведен под бр.110520473/2014 од 23.07.2014, за КП 6256 за КО- Прилеп,
со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото
право над КП 6256 КО-Прилеп.
чл.2
На Агенцијата за катастар на недвижностиОдделение за катастар на недвижности Прилеп,
како надлежна институција, и се дава овластување
да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука
претставува основ за бришење на корисничко право
над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.
чл.3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на нејзиното објавување во „Службен гласник
на Општина Прилеп”.
Бр. 25-1893/36
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп”
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 11994 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од
корисничко право над КП 6256 КО-Прилеп, се
објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.

1. Одлуката за откажување од корисничко
право над КП 11994 КО-Прилеп, се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1895/35
26.08.2015 година
Прилеп

Број 08 - 1895/36
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од
Законот за локална самоуправа на РМ(
СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа
на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот
на Општина Прилеп на седницата, одржана на
26.08.2015 година, донесе:

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од
Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник
на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1
точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина
Прилеп на седницата, одржана на 26.08.2015
година, донесе:
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О Д Л У К А
за откажување од корисничко право
над КП 11994 КО-Прилеп
чл.1
Општина Прилеп како корисник на
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист
бр.57894, издаден од страна на Агенција за
катастар на недвижности - Одделение за
катастар на недвижности Прилеп, заведен под
бр.1105-22924/2014 од 04.09.2014, за КП 11994
за КО- Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од
корисничкото право над КП 11994 КО-Прилеп.
чл.2
На
Агенцијата
за
катастар
на
недвижности-Одделение
за
катастар
на
недвижности
Прилеп,
како
надлежна
институција, и се дава овластување да ја
спроведе оваа Одлука, и истата Одлука
претставува основ за бришење на корисничко
право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.
чл.3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на нејзиното објавување во „Службен
гласник на Општина Прилеп”.
Бр. 25-1893/37
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 12070 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од
корисничко право над КП 12070 КО-Прилеп, се
објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.
Број 08 - 1895/37
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62
од Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник
на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1
точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина
Прилеп на седницата, одржана на 26.08.2015
година, донесе:
О Д Л У К А
за откажување од корисничко право
над КП 12070 КО-Прилеп
чл.1
Општина Прилеп како корисник на
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист
бр.56773, издаден од страна на Агенција за катастар
на недвижности - Одделение за катастар на
недвижности Прилеп, заведен под бр.110520711/2014 од 29.07.2014, за КП 12070 за КОПрилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од
корисничкото право над КП 12070 КО-Прилеп.
чл.2
На Агенцијата за катастар на недвижностиОдделение за катастар на недвижности Прилеп,
како надлежна институција, и се дава овластување
да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука
претставува основ за бришење на корисничко право
над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.
чл.3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на нејзиното објавување во „Службен гласник
на Општина Прилеп”.
Бр. 25-1893/38
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп”
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ
ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 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 - 1895/38
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески
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Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62
од Законот за локална самоуправа на РМ(
СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа
на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот
на Општина Прилеп на седницата, одржана на
26.08.2015 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.1105-27083/2014 од 06.11.2014, 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. 25-1893/39
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 12173 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко
право над КП 12173 КО-Прилеп, се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1895/39
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62
од Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник
на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1
точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина
Прилеп на седницата, одржана на 26.08.2015
година, донесе:
О Д Л У К А
за откажување од корисничко право
над КП 12173 КО-Прилеп
Чл.1
Општина Прилеп како корисник на градежно
земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.59215,
издаден од страна на Агенција за катастар на
недвижности - Одделение за катастар на
недвижности Прилеп, заведен под бр.110526956/2015 од 06.07.2015, за КП 12173 за КОПрилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од
корисничкото право над КП 12173 КО-Прилеп.
чл.2
На Агенцијата за катастар на недвижностиОдделение за катастар на недвижности Прилеп,
како надлежна институција, и се дава овластување
да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука
претставува основ за бришење на корисничко право
над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.
чл.3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на нејзиното објавување во „Службен гласник
на Општина Прилеп”.

Бр. 25-1893/40
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп”
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
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З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО
НАД КП 12176 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко
право над КП 12176 КО-Прилеп, се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1895/40
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и
чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(
СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на
чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот
на Општина Прилеп на седницата, одржана на
26.08.2015 година, донесе:
О Д Л У К А
за откажување од корисничко право
над КП 12176 КО-Прилеп
Чл.1
Општина Прилеп како корисник на градежно
земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.58491,
издаден од страна на Агенција за катастар на
недвижности - Одделение за катастар на
недвижности Прилеп, заведен под бр.110524988/2015 од 12.06.2015, за КП 12176 за КОПрилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од
корисничкото право над КП 12176 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. 25-1893/41
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп”
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО
НАД КП 12183 КО-ПРИЛЕП
1. Одлуката за откажување од корисничко
право над КП 12183 КО-Прилеп, се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1895/41
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од
Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник
на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1
точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина
Прилеп на седницата, одржана на 26.08.2015
година, донесе:
О Д Л У К А
за откажување од корисничко право
над КП 12183 КО-Прилеп
Чл.1
Општина Прилеп како корисник на градежно
земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.58505,
издаден од страна на Агенција за катастар на
недвижности - Одделение за катастар на
недвижности Прилеп, заведен под бр.110524786/2015 од 11.06.2015, за КП 12183 за КОПрилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од
корисничкото право над КП 12183 КО-Прилеп.
чл.2
На Агенцијата за катастар на недвижностиОдделение за катастар на недвижности Прилеп,
како надлежна институција, и се дава овластување
да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука
претставува основ за бришење на корисничко
право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.
чл.3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на нејзиното објавување во „Службен
гласник на Општина Прилеп”.
Бр. 25-1893/42
26.08.2015 година
Прилеп

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

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

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД
КП 12186 КО-ПРИЛЕП

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

1. Одлуката за откажување од
корисничко право над КП 12186 КО-Прилеп, се
објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.
Број 08 - 1895/42
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62
од Законот за локална самоуправа на РМ(
СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа
на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот
на Општина Прилеп (“Службен гласник на
Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и
11/2008), Советот на Општина Прилеп на
седницата, одржана на 26.08.2015 година,
донесе:
О Д Л У К А
за откажување од корисничко право
над КП 12186 КО-Прилеп
Чл.1
Општина Прилеп како корисник на
градежно земјиште, утврдено во Имотниот
лист бр.58489, издаден од страна на Агенција
за катастар на недвижности - Одделение за
катастар на недвижности Прилеп, заведен под
бр.1105-29797/2014 од 05.12.2014, за КП 12186
за КО- Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА
од корисничкото право над КП 12186 КОПрилеп.
чл.2
На Агенцијата за катастар на
недвижности-Одделение за катастар на
недвижности
Прилеп,
како
надлежна
институција, и се дава овластување да ја
спроведе оваа Одлука, и истата Одлука
претставува основ за бришење на корисничко
право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

Бр. 25-1893/43
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ
ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 13519 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко
право над КП 13519 КО-Прилеп, се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1895/43
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од
Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на
РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка
33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп
(“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и
4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на
седницата, одржана на 26.08.2015 година, донесе:
О Д Л У К А
за откажување од корисничко право
над КП 13519 КО-Прилеп
Чл.1
Општина Прилеп како корисник на
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист
бр.17428, издаден од страна на Агенција за катастар
на недвижности - Одделение за катастар на
недвижности Прилеп, заведен под бр.110527556/2013 од 24.10.2013, за КП 13519 за КОПрилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од
корисничкото право над КП 13519 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.
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чл.3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на нејзиното објавување во „Службен
гласник на Општина Прилеп”.
Бр. 25-1893/44
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ
ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 13894 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од
корисничко право над КП 13894 КО-Прилеп, се
објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.
Број 08 - 1895/44
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62
од Законот за локална самоуправа на РМ(
СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа
на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот
на Општина Прилеп на седницата, одржана на
26.08.2015 година, донесе:
О Д Л У К А
за откажување од корисничко право
над КП 13894 КО-Прилеп

Чл.1
Општина Прилеп како корисник на
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист
бр.57349, издаден од страна на Агенција за
катастар на недвижности - Одделение за
катастар на недвижности Прилеп, заведен под
бр.1105-28867/2015 од 05.08.2015, за КП 13894
за КО- Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од
корисничкото право над КП 13894 КО-Прилеп.

чл.2
На Агенцијата за катастар на недвижностиОдделение за катастар на недвижности Прилеп,
како надлежна институција, и се дава овластување
да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука
претставува основ за бришење на корисничко право
над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.
чл.3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на нејзиното објавување во „Службен гласник
на Општина Прилеп”.
Бр. 25-1893/45
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп”
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 16217/2 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко
право над КП 16217/2 КО-Прилеп, се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1895/45
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од
Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на
РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка
33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп
(“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и
4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на
седницата, одржана на 26.08.2015 година, донесе:
О Д Л У К А
за откажување од корисничко право
над КП 16217/2 КО-Прилеп
Чл.1
Општина Прилеп како корисник на
градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист
бр.53013, издаден од страна на Агенција за катастар
на недвижности - Одделение за катастар на
недвижности Прилеп, заведен под бр.110520413/2014 од 22.07.2014, за КП 16217/2 за КОПрилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од
корисничкото право над КП 16217/2 КО-Прилеп.
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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. 25-1893/46
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 16807/5 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко право
над КП 16807/5 КО-Прилеп, се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1895/46
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од
Законот за локална самоуправа на РМ(
СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на
чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот
на Општина Прилеп на седницата, одржана на
26.08.2015 година, донесе:
О Д Л У К А
за откажување од корисничко право
над КП 16807/5 КО-Прилеп
Чл.1
Општина Прилеп како корисник на градежно
земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.58040,
издаден од страна на Агенција за катастар на
недвижности - Одделение за катастар на
недвижности Прилеп, заведен под бр.110525456/2015 од 18.06.2015, за КП 16807/5 за КОПрилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од
корисничкото право над КП 16807/5 КО-Прилеп.

чл.2
На Агенцијата за катастар на недвижностиОдделение за катастар на недвижности Прилеп,
како надлежна институција, и се дава овластување
да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука
претставува основ за бришење на корисничко право
над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.
чл.3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на нејзиното објавување во „Службен гласник
на Општина Прилеп”.
Бр. 25-1893/47
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп”
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 20892 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко
право над КП 20892 КО-Прилеп, се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1895/47
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од
Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на
РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка
33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп
(“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и
4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на
седницата, одржана на 26.08.2015 година, донесе:
О Д Л У К А
за откажување од корисничко право
над КП 20892 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.110520770/2014 од 30.07.2014, за КП 20892 за КОПрилеп, со оваа Одлука
СЕ ОТКАЖУВА
корисничкото право над КП 20892 КО-Прилеп.
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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. 25-1893/48
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник
на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ
ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 23465 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од
корисничко право над КП 23465 КО-Прилеп, се
објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.
Број 08 - 1895/48
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и
чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(
СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа
на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на
Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и
11/2008), Советот на Општина Прилеп на
седницата, одржана на 26.08.2015 година,
донесе:
О Д Л У К А
за откажување од корисничко право
над КП 23465 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.110520957/2014 од 01.08.2014, за КП 23465 за КОПрилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од
корисничкото право над КП 23465 КО-Прилеп.
чл.2
На Агенцијата за катастар на недвижностиОдделение за катастар на недвижности Прилеп,
како надлежна институција, и се дава овластување
да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука
претставува основ за бришење на корисничко право
над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.
чл.3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на нејзиното објавување во „Службен гласник
на Општина Прилеп”.
Бр. 25-1893/49
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп”
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ
НА ОДЛУКА НА ЈКП ,,ПАЗАРИ’’ ПРИЛЕП БР.02-245/1-3 ОД
13.08.2015 ГОД. ЗА РУШЕЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗАВЕДЕНИ ВО
И.Л.53564 НА КП БР.14719/1 КО ПРИЛЕП

1. Одлуката за давање согласност на Одлука на
ЈКП ,,Пазари’’ Прилеп бр.02-245/1-3 од 13.08.2015
год. за рушење на објектите заведени во И.Л.53564
на КП бр.14719/1 КО Прилеп, се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1895/49
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на
Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008),
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана
на 26.08.2015 година, донесе:
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ОДЛУКА
за давање согласност на Одлука на ЈКП ,,Пазари’’
Прилеп бр.02-245/1-3 од 13.08.2015 год. за
рушење на објектите заведени во И.Л.53564 на
КП бр.14719/1 КО Прилеп
член 1
Се дава согласност на Одлука на ЈКП
,,Пазари’’ Прилеп бр.02-245/1-3 од 13.08.2015
год. за рушење на објектите заведени во
И.Л.53564 на КП бр.14719/1 КО Прилеп:
згр.бр.2 Б4 вл.1 ПР бр.1
ДП.вн.кор.повр. од 32м2
згр.бр.3 Б4 вл.1 ПР
бр.1
ДП
со.вн.кор.повр. од 14м2
згр.бр.4 Б4 вл.1 ПР
бр.1
ДП
со.вн.кор.повр. од 17м2
згр.бр.5 Б4 вл.1 ПР
бр.1
ДП
со.вн.кор.повр. од 7м2
згр.бр.6 Б4 вл.1 ПР
бр.1
ДП
со.вн.кор.повр. од 7м2
згр.бр.7 Б4 вл.1 ПР
бр.1
ДП
со.вн.кор.повр. од 5м2
згр.бр.8 Б4 вл.1 ПР
бр.1
ДП
со.вн.кор.повр. од 5м2
згр.бр.9 Б4 вл.1 ПР
бр.1
ДП
со.вн.кор.повр. од 5м2

член 2
Одлуката да се достави до ЈКП
,,Пазари’’- Прилеп, Градоначалникот и архивата
на Општина Прилеп.
член 3
Одлуката влегува во сила, осмиот ден
од денот на објавувањето во ’’Службен гласник
на Општина Прилеп’’.
Бр. 25-1893/50
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

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

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА
ЗБИРНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЦЕНЕТАТА ШТЕТА НА
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ОД НЕВРЕМЕТО ОД
02.08.2015 ГОДИНА

1. Заклучокот за усвојување на Збирниот
Извештај за проценетата штета на подрачјето на
Општина Прилеп од невремето од 02.08.2015
година, се објавува во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.
Број 08 - 1895/50
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член член 36 став 1 точка 15 од
Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 46 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на
Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008),
Советот на Општина Прилеп на седницата одржана
на 26.08.2015 година, претресувајќи го Збирниот
Извештај за проценетата штета на подрачјето на
Општина Прилеп од невремето од 02.08.2015 година,
донесе:
З А К Л У Ч О К
за усвојување на Збирниот Извештај за проценетата
штета на подрачјето на Општина Прилеп од
невремето од 02.08.2015 година
1. Се усвојува Збирниот Извештај за
проценетата штета на подрачјето на Општина Прилеп
од невремето од 02.08.2015 година, бр.25-1859/1 од
25.08.2015 година.
2.Заклучокот и Збирниот Извештај да се
достават до Републичката комисија за проценка на
штети при Владата на РМ, Министерството за
финансии, Градоначалникот и архивата на Општина
Прилеп.
3. Заклучокот ќе се објави во “Службен
гласник на Општина Прилеп”.

Бр. 25-1893/51
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески
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С О Д Р Ж И Н А
на Службен гласник на Општина Прилеп бр. 10 од 26.08. 2015 година
АКТ ОД ПРОДОЛЗЕНИЕТО НА 38-МА СЕДНИЦА
ОДРЖАНА НА 26.08.2015 ГОДИНА

1.Одлука за давање согласност на Одлука за усвојување на Програмата за
субвенционирање на трошоците од работењето на ЈКП Пазари Прилеп за 2015 година,
бр.02-191/2 од 10.06.2015 година.............................................................................Стр. 1
АКТИ ОД 39-та СЕДНИЦА

1. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Прилеп
за 2015 година.................................................................................................................Стр. 2
2. Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за втор
квартал од 2015 година..................................................................................................Стр. 3
3. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското
работење на ЈКП ,,Водовод и канализација’’ Прилеп за период од 01.04.2015 до 30.06.2015
година.............................................................................................................................Стр.34
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