
 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 

и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА 

ПРИЛЕП ЗА 2018 ГОДИНА 

 

 

 

 

 

 

1.Буџетот на Општина Прилеп за 2018 година, се објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 

 

 

 

Број 08 - 2651/1                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2017 година                            на Општина Прилеп 

П р и л е п                                     Илија Јованоски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  

НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Службен гласник на Општина 

Прилеп – Излегува по потреба 

26 Декември 2017 година 

Службен гласник број 16 

Овој примерок чини 50 ден. 

Годишна претплата 2.000 ден. 

Жиро с-ка при Комерцијална 

банка – Филијала Прилеп 

300020000208779 

ЕДБ 4021996117695 

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

 емаил:prilep@prilep.gov.mk 

 

http://www.prilep.gov.mk/
mailto:prilep@prilep.gov.mk
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Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 

на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА 

ПРИЛЕП ЗА 2018 ГОДИНА 

 

 

1.Одлуката за извршување на Буџетот на 

Општина Прилеп за 2018 година, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08 - 2651/2         ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2017 година                         на Општина Прилеп 

П р и л е п                                                           Илија Јованоски 
 

 

 

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

Zakonot za lokalna samouprava("Slu`ben 

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

Statutot na Op{tina Prilep ("Slu`ben 

glasnik na Op{tina Prilep" br.  6/2003 i 4/2005 

), Sovetot na Op{tina Prilep na sednicata 

odr`ana na   26.12.2017 godina,  donese: 

 

O D L U K A 

za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tina Prilep 

za 2018 godina 

 

 

^len 1 

 Buxetot na Op{tina - Prilep za 2018 

godina (vo ponatamo{niot tekst Buxet), se 

izvr{uva spored odredbite na ovaa Odluka. 

 

^len 2 

 Korisnicite na sredstvata na Buxetot 

se dol`ni utvrdenite sredstva vo Buxetot da gi 

koristat namenski, racionalno i ekonomi~no. 

 

 

^len 3 

 Iznosite na prihodite navedeni vo 

Buxetot  za 2018 godina ne se fiksno opredeleni.  

 Promenite vo Buxetot treba da bidat vo 

ramkite na vkupniot iznos na utvrdenite 

prihodi.  

 Dokolku vo tekot na godinata 

planiranite prihodi  se ostvarat vo pogolem 

iznos  od planiraniot, istite }e se 

preraspredelat i }e se koristat vo soglasnost so 

donesenite izmeni i dopolnuvawa na Buxetot  za 

2018 godina doneseni od strana na Sovetot na 

Op{tina Prilep.  

 

^len 4 

 Rashodite utvrdeni so Buxetot se 

maksimalni iznosi nad koi ne mo`at da se 

prezemaat obvrski.  

 Za da se prezemat novi obvrski mora da 

se predlo`i nov izvor na sredstva ili da se 

namalat drugite rashodi vo srazmeren iznos. 

 

 

^len 5 

 Preraspredelbata na planiranite 

rashodi vo tekot na fiskalnata godina ja vr{i 

Sovetot na Op{tina Prilep, vo ramkite na 

vkupno utvrdeniot limit na prihodite vo 

buxetot.  

         So Odluka za prenamena odobrenite 

sredstva vo buxetot na nivo na stavka vo 

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

namaleni pove}e od 20%, dodeka odobrenite 

sredstva za plati i nadomestoci ne mo`e da se 

zgolemat pove}e od 10%. 
           
            ^len 6 

 Isplatata na platite na vrabotenite }e 

se izvr{uva vo ramkite na obezbedenite sredstva 

vo buxetot, i soglasno zakon. 

- Vrednosta na koeficientot za isplata na 

plata na Gradona~alnikot se utvrduva na nivo 

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

koeficient iznesuva 26.755,00 den. 

- Mese~niot nadomestok na ~lenovite na 

Sovetot na Op{tina Prilep za prisustvo na 

sednici na Sovetot na Op{tina Prilep se 

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

neto plata vo Republikata isplatena vo 

prethodnata godina. 

- Na Pretsedatelot na Sovetot na Op{tina 

Prilep za rakovodewe i organizirawe na 

rabotata na Sovetot se zgolemuva za 30% od 

utvrdeniot nadomestok {to go primaat 

ostanatite sovetnici. 

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

^len 7 

     Vo slu~aj na boleduvawe podolgo od {est 

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

elementarni nepogodi vo smisla na Zakonot za 

za{tita od elementarni nepogodi, i drugi 

slu~ai na rabotnikot mu se isplatuva pomo{ vo 

visina od edna posledno isplatena prose~na 

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

     Nadomestokot za otpremnina za 

penzionirawe vo op{tinata i lokalnata javna 

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

alinea 2 i st.2 od Zakonot za isplata na 

platite. 

     Za koristewe na sredstvata od rezervite 

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

     Sredstvata za stoki i uslugi potrebni za 

vr{ewe na redovnite funkcii na korisnicite 

na Buxetot se nabavuvaat so fakturi vo koi 

posebno se iska`uvaat rashodite po pooddelni 

stavki.  

     Nabavkata na stoki i vr{eweto na uslugi se 

vr{i i so smetkopotvrdi, no samo vo ograni~eni 

poedine~ni iznosi do 6.000,00 denari kade 

zadol`itelno mora da bide prilo`ena 

fiskalna smetka, pri {to rashodite treba da 

bidat iska`ani po klasifikacija na 

soodvetniot rashod. 

 

^len 9 

     Sredstvata utvrdeni vo Buxetot i 

rasporedeni vo programite i potprogramite:  

              -Programa           A0- Sovet na Op{tina 

   Potprograma- A00- Sovet na Op{tina 

 - Programa           D0 - Gradona~alnik 

   Potprograma  D00- Gradona~alnik   

 - Programa           E0 - Op{tinska 

administracija 

                 Potprograma  E00- Op{tinska 

administracija 

             -Programa -  F1-Urbanisti~ko planirawe 

i ureduvawe na prostorot 

                -Potprograma  F10 -Urbanisti~ko 

planirawe 

               - Programa  G1-Lokalen konomski razvoj 

                 Potprograma  G10-Podr{ka na 

lokalniot ekonomski razvoj 

                -Programa J0- Odr`uvawe na urbana 

oprema 

                 Potprograma J00- Odr`uvawe na 

urbana oprema  

               - Programa: J3  - Javno osvetluvawe 

                 Potprograma J30 - javno osvetluvawe  

               -Programa J4 - Javna ~istota 

               - Potprograma J40 -Javna ^istota 

                 Programa J5- Javen lokalen prevoz na 

patnici 

                 Potprograma J50- Javen lokalen prevoz 

na patnici 

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

na lokalni pati{ta i                                             

ulici i regulirawe na re`im na soobra}ajot 

                -Potprograma-J60- odr`uvawe i 

za{tita na lokalni pati{ta i ulici i 

regulirawe na re`im na soobraj}aj. 

                 Programa J7- Odr`uvawe i koristewe 

na parkovi i zelenilo 

                 Potprograma J70- Odr`uvawe i 

koristewe na parkovi i zelenilo 

  -  Programa- J8  - Drugi komunalni uslugi 

                -Potprograma-J80- drugi komunalni 

uslugi       

              -  Programa-JA - Izgradba na javno 

osvetluvawe 

                 -Potprograma-JA0- izgradba na javno 

osvetluvawe 

            - Programa - JD  -Izgradba i 

rekonstrukcija na lokalni pati{ta                                               

i ulici. 

                 -Potprograma- JD0 –Izgradba i 

rekonstrukcija na lokalni pati{ta i ulici 

                 -Potprograma- JDA-Izgradba na ulici 

i pati{ta vo Op{tina Prilep. 

             - Programa - JG  -Izgradba na sistemi za 

vodosnabduvawe 

                 -Potprograma- JG0-Izgradba na 

sistemi za vodosnabduvawe 

           -  Programa- JI   - Izgradba na sistemi za 

odveduvawe i pre~istu-vawe na otpadni vodi. 

                -Potprograma-JI0- Izgradba na sistemi 

za odveduvawe i pre~istuvawe na otpadni vodi 

           Potprograma-JIA- Regulacija na re~no 

korito na Gradska reka i 

           Potprograma JIB- Izgradba na oboden 

kanal vo Varo{  

          -Programa JL- Drugi komunalni uslugi 

(Kapitalni tro{oci) 

          Potprograma JL0 - Drugi komunalni 

uslugi (Kapitalni tro{oci) 

          Potprograma JLA - Izgradba na potporni 

yidovi 

          -Programa JN -Urbana oprema (Kapitalni 

tro{oci) 

          -Potprograma JN0- Urbana oprema 

(Kapitalni tro{oci) 

          - Programa JP- Javen prevoz ( Kapitalni 

rashodi ) 

            Potprograma JP0- Javen prevoz ( 

Kapitalni rashodi ) 

          -  Programa       K1   -Bibliotekarstvo 

          Potprograma K10 -Bibliotekarstvo 

          -Programa K4- Kulturni manifestacii i 

tvore{tvo 

          Potprograma K40-Kulturni manifestacii 

i tvore{tvo 

 

         -  Programa- L0- Sport i Rekreacija  

         Potprograma- L00- Sport i Rekreacija  

         -  Programa- LA- Sport i Rekreacija ( 

Kapitalni rashodi)  

        Potprograma- LA- Sport i Rekreacija ( 

Kapitalni rashodi)  

         - Programa    N1  -Osnovno obrazovanie 

         Potprograma N10  -Osnovno obrazovanie  

        -Programa –N2  -Sredno obrazovanie 

         Potprograma - N20- Sredno obrazovanie 

        -Programa - NA - Obrazovanie (kapitalni 

tro{oci) 

        -Potprograma – NA0 – Obrazovanie 

(kapitalni tro{oci) 

         - Programa- V1- Detski gradinki 

         Potprograma -V10-Detski gradinki 

         -Programa- V2- Domovi za stari lica 

        Potprograma-V20-Domovi za stari lica  
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          - Programa       W0-Protivpo`arna 

za{tita 

         Potprograma W00 -Protivpo`arna 

za{tita. 

 

^len 10 

Buxetot na Op{tina Prilep  se izvr{uva od 

01.01.2018 do 31.12.2018 godina.  

 

^len 11 

Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na 

objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na Op{tina 

Prilep", a }e se primenuva od 01 Januari 2018 

godina. 

 
 

Broj 35- 2649/3                                              PRETSEDATEL 

26.12.2017 god.                              na Sovetot na Op{tina Prilep      

P r i l e p                                                    Mile Taleski 

 

            
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 ОДЛУКАТАЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА 

ПЛАТИТЕНА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

1.Одлукатаза утврдување на вредност на 

бодот за платитена државните службеници за 2018 

година, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 2651/3         ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2017 година                         на Општина Прилеп 
П р и л е п                                                        Илија Јованоски 

 

 

 

Врз основа на член 88 став (2) од Законот 

за административни службеници („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15 и 

154/15), Советот на општина Прилеп, на седницата 

одржана на 26.12.2017 година, донесе 

 

ОДЛУКА 

за утврдување на вредност на бодот за платите на 

државните службеници за 2018 година 

 

 

Член 1 

Вредноста на бодот за платите на 

државните службеници за 2018 година изнесува 76,8 

денари. 

 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на општина 

Прилеп“, а ќе се применува со исплата на платата за 

јануари 2018 година. 
                                                                        

                                                                                          

                                                                                                       
 

Број 35 - 2649/4                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ  

26.12.2017 година                     на  Советот на Општина Прилеп 
      Прилеп                                                               Миле Талевски                                   

 

 

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 ПРОГРАМАТАЗА 

СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ 

КОМУНАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОСНОВАНИ 

ОД ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП  

ЗА 2018 ГОДИНА 
 

 

1.Програматаза субвенционирање на 

јавните комунални претпријатијаосновани од ЕЛС 

Општина Прилеп за 2018 година, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

Број 08 - 2651/4      ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2017 година                     на Општина Прилеп 

П р и л е п                        Илија Јованоски 
 

 

  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 45 од 

Статутот на Општина Прилеп ( “Службен гласник 

на Општина Прилеп” 6/2003), Советот на Општина 

Прилеп на седницата одржана на  26.12.2017 година, 

донесе:  

 

П   Р   О   Г   Р   А   М  А 

ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ 

КОМУНАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОСНОВАНИ 

ОД ОПШТИНА ПРИЛЕП     ЗА 2018 ГОДИНА 

 

     Во Предлог-буџетот на ЕЛС Општина Прилеп за 

2018 година предвидени се средства во вкупен износ 

од 30.000.000,00 денари за субвенционирање на 

Годишните оперативни планови на следните Јавни 

комунални претпријатија; 

- ЈКП „„Комуналец„„и 

- ЈП за ПУП. 

   Во Предлог-Програмата за субвенционирање на 

Јавните Комунални Претпријатија основани од 
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Општината подетално се дефинираат 

висината,условите,начинот на влечење на 

одобрените средства и потребната документација за 

меѓусебна кореспонденција.  

 

 

I.  Субвенционирање на Годишниот Оперативен 

План на ЈКП Комуналец 

 

   За субвенционирање на Годишниот оперативен 

план за 2018 година на ЈКП Комуналец се планираат 

20.000.000,00 денари, кои средства се алоцирани во 

Програмата Ј70- Одржување и користење на 

паркови и зеленило. 

Предмет на субвенционирање ќе бидат следните 

активности: 

      - Метење на ЈПП                 

      - Миење     ЈПП                    

      -Набавка на контењери од 1,1м3  

      -Набавка на контењери од 5м3  

      - Набавка на корпи за отпадоци(висечки и 

стоечки) од 3литри. 

      - Набавка на корпи за отпадоци од 120литри. 

      - Набавка на садови за пластика   

      - Набавка на садови за хартија   

   Шинтерска служба  

-Прифајќање и третирање на кучиња 

   Диви депонии(градежен шут)          

- Чистење на диви депонии од градежен 

шут и негово транспортирање до 

депонија во Алинци. 

   Одржување на парковски површини. 

 

   Исплатите на средствата за субвенционирање на 

ЈКП Комуналец ќе се врши по доставена соодветна 

документација и проверка,контрола и одобрување 

од соодветните раководни лица од Секторот за 

урбанизам и заштита на човекова средина и 

Секторот Инспекторат. 

 

- Имајќи го во предвид фактот што цената на 

комуналните услуги има своја социјална 

димензија, а со цел одржување на јавната 

чистота, парковските и зелени површини, 

неопходна е субвенционирање на Годишната 

Програма за работа на ЈКП Комуналец за 

2018 година,со што му се овозможи нормално 

и непречено функционирање.                                                                                                                   

    Планираните средства за субвенционирање се 

фиксни а евентуалните измени би се усогласиле со 

Изнени и дополнувања на Буџетот на Општината 

кои би следеле во текот на 2018 година, со што и 

Годишната програма за работа за 2018 година на 

ЈКП Комуналец би била дополнително изменета и 

усогласена. 

 

 

II. Субвенционирање на Годишниот Оперативен 

План на ЈП ПУП 

 

   За субвенционирање на Годишниот оперативен 

план за 2018 година на ЈП за ПУП   се планираат 

10.000.000,00 денари, кои средства се алоцирани во:  

- Програма А0- Совет на Општина во износ од 

4.000.000,00 денари   и 

-Програма Ј5- Јавен локален превоз на патници во 

износ од 6.000.000,00 денари. 

   Со планираните средства во износ од 4.000.000,00 

денари алоцирани во Програма А0- Совет на 

Општина ќе  се субвенционираат следните 

активности на Претпријатието: 

- Изготвување на проектна документација за 

потребите на ЕЛС Прилеп во согласност со 

Годишната Комунална Програма за 2018 

година изготвена од Секторот за урбанизам и 

заштита на човекова средина. 

- Вршење на стручен надзор врз 

изградбата,реконструкција и одржување на 

инфраструктура и објекти во сопственост на 

ЕЛС Општина Прилеп. 

  Исплатите на средствата за субвенционирање на ЈП 

за ПУП ќе се врши по доставена соодветна 

документација и проверка,контрола и одобрување 

од соодветните раководни лица од Секторот за 

урбанизам и заштита на човекова средина. 

    Со планираните средства во износ од 6.000.000,00 

денари алоцирани во Програма Програма Ј5- Јавен 

локален превоз на патници ќе  се субвенционираат 

следните активности: 

- Субвенционирање на дел од трошоците 

за гориво и мазиво за возилата на јавен 

градски превоз од причини што услугата 

има и социјална компонента со цел 

цената на возниот билет да биде на 

пониско ниво, а со тоа да се придонесе за 

заштита на најранливите категории 

корисници на услугата, а на ЈП за ПУП 

му се овозможи нормално и непречено 

функционирање.  

  Планираните средства за субвенционирање се 

фиксни, а евентуалните измени би се усогласиле со 

Изнени и дополнувања на Буџетот на Општината 

кои би следеле во текот на 2018 година, со што и 

Годишната програма за работа за 2018 година на ЈП 

за ПУП би била дополнително изменета и 

усогласена. 

         
 

Број 35 - 2649/5                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ  
26.12.2017 година                                      на  Советот на Општина Прилеп 

      Прилеп                                                               Миле Талевски                                   

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина 

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на 

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

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМА 

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ЗА ПУП ПРИЛЕП-

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ВО 2018, БР.01-

1140/7 ОД 20.12.2017 ГОДИНА 

 

 

1.Одлуката за усвојување на Програма за 

работењето на ЈП за ПУП Прилеп-планирани 

активности во 2018, бр.01-1140/7 од 20.12.2017 

година, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
 
 

Број 08 - 2651/5         ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2017 година                                   на Општина Прилеп 
П р и л е п                                                         Илија Јованоски 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 

1 точка 8 од Законот за јавни претпријатија 

("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 

49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 

41/2014, 138/14, 25/15, 61/15И 39/16)и член 26 став 1 

точка 30 од Статутот на Општина Прилеп 

("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 

и 4/2005и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 26.12.2017 година,  донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

за усвојување на Програма за работењетона ЈП за 

ПУП – Прилеп -планирани активности во 2018, 

бр.01-1140/7од 20.12.2017 година 

 

 

член 1 

 Се усвојува Програма за работењето на ЈП 

за ПУП Прилеп-планирани активности во 2018, 

бр.01-1140/7 од 20.12.2017 година. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈПзаПУППрилеп, 

Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 

објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

 

 
 

Број  35–2649/6                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 

26.12.2017  година                                  на Совет на Општина Прилеп       

П р и л е п                                                          Миле Талевски 
 

 

 

 

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 НАОДЛУКАТА ЗА 

УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ЗА ПУП 

ПРИЛЕПЗАПЕРИОДОТОД 01.01.2018 ДО 

31.12.2018 ГОДИНА, БР.05-1140/9 ОД 20.12.2017 

ГОДИНА 

 

 

1.Одлуката за усвојување на 

Финансискиотпланзаработењетона ЈП за ПУП 

Прилепзапериодотод 01.01.2018 до 31.12.2018 

година, бр.05-1140/9 од 20.12.2017 година, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
 

Број 08 - 2651/6         ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2017 година                                            на Општина Прилеп 
П р и л е п                                                              Илија Јованоски 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 

1 точка 8 од Законот за јавни претпријатија 

("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 

49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 

41/2014, 138/14, 25/15, 61/15И 39/16)и член 26 став 1 

точка 30 од Статутот на Општина Прилеп 

("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 

и 4/2005и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 26.12.2017 година,   донесе: 

 

О Д Л У К А 

за усвојување на Финансискиотпланзаработењетона  

ЈП за ПУП Прилепзапериодотод 01.01.2018  

до 31.12.2018 година,бр.05-1140/9  од 20.12.2017 

година 

 

член 1 

 Се усвојува Финансискиот план за 

работењето на ЈП за ПУП Прилеп за периодот од 

01.01.2018 до 31.12.2018 година, бр.05-1140/9 од 

20.12.2017 година. 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП 

Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина 

Прилеп. 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 

објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 
Број  35– 2649/7                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 

26.12.2017 година                              на Совет на Општина Прилеп       
П р и л е п                                                       Миле Талевски 
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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 

НЕДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА 

ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 

ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПУП 

ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2017 ГОДИНА 

ДО 30.09.2017 ГОДИНА 

 

1.Одлуката за недавање согласност на тримесечниот 

извештај за финансиското работење наЈ П за ПУП 

Прилеп за период од 01.07.2017 година до 

30.09.2017 година, се објавува  во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп‟‟. 
 

 

Број 08 - 2651/7                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2017 година                               на Општина Прилеп 

П р и л е п                                              Илија Јованоски 
 

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, 

25/15, 61/15И 39/16) и член 26 став 1 точка 32 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), врз 

основ на член 46 од Деловникот за работа на 

Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина 

Прилеп на седницата одржана на 26.12.2017 година, 

донесе:  

 

О Д Л У К А 

за недавање согласност на тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за 

период од 01.07.2017 година до 30.09.2017 година 

 

член 1 

 Не се дава согласност на тримесечниот 

извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП 

Прилеп за период од 01.07.2017 година до 

30.09.2017 година. 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП 

Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина 

Прилеп. 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник на 

Општина Прилеп‟‟. 

 
         Број  35– 2649/8                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

       26.12.2017  година                   на Совет на Општина Прилеп       

            П р и л е п                                      Миле Талевски 

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 

НЕДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ 

НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 

ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП 

„КОМУНАЛЕЦ“ - ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД 

ОД 01.07.2017 ГОДИНА ДО 30.09.2017 ГОДИНА 

 

1.Одлуката за недавање согласност на 

тримесечниот извештај за финансиското работење 

на ЈКП „Комуналец“ - Прилеп за период од 

01.07.2017 година до 30.09.2017 година, се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08 - 2651/8                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2017 година                               на Општина Прилеп 

П р и л е п                                               Илија Јованоски 

 

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, 

25/15, 61/15И 39/16) и член 26 став 1 точка 32 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), врз 

основ на член 46 од Деловникот за работа на 

Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина 

Прилеп на седницата одржана на 26.12.2017 година, 

донесе:  

 

О Д Л У К А 

за недавање согласност на тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈКП Комуналец Прилеп 

за период од 01.07.2017 година до 30.09.2017 година 

 

член 1 

 Не се дава согласност на тримесечниот 

извештај за финансиското работење на ЈКП 

Комуналец Прилеп за период од 01.07.2017 година 

до 30.09.2017 година. 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈКП Комуналец 

Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина 

Прилеп. 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник на 

Општина Прилеп‟‟. 

 
         Број  35– 2649/9                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 

       26.12.2017  година                  на Совет на Општина Прилеп                                                             
П р и л е п                                                  Миле Талевски 
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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 

УСВОЈУВАЊЕ НА  ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА 

ЈКП ,,КОМУНАЛЕЦ’’ ПРИЛЕП, 

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

1. Одлуката за усвојување на Финансиски 

план на ЈКП ,,Комуналец‟‟ Прилеп, за 2018 година, 

се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 
 

 

Број 08 - 2651/9                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2017 година                                  на Општина Прилеп 

П р и л е п                                                   Илија Јованоски 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот 

за локалната самоуправа ("Службен весник на 

Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 

точка 8 од Законот за јавни претпријатија ("Службен 

весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 

22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 

138/14, 25/15, 61/15И 39/16)и член 26 став 1 точка 30 

од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), 

Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана 

на 26.12.2017,  донесе: 

О Д Л У К А 

за усвојување на Финансиски план на  

ЈКП ,,Комуналец‟‟ Прилеп, за 2018 година 

 

                                         член 1 

 Се усвојува Финансиски план на ЈКП 

,,Комуналец‟‟ Прилеп, за 2018 година. 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈКП 

,,Комуналец‟‟ Прилеп, Градоначалникот и архивата 

на Општина Прилеп. 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник на 

Општина Прилеп‟‟. 

 
 

         Број  35– 2649/10                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

       26.12.2017  година                       на Совет на Општина Прилеп       

            П р и л е п                                               Миле Талевски 

        

 

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 

НЕДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА 

ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 

ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП 

,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА’’-ПРИЛЕП ЗА 

ПЕРИОД ОД 01.07.2017 ГОДИНА ДО 30.09.2017 

ГОДИНА 

 

1.Одлуката за недавање согласност на 

тримесечниот извештај за финансиското работење 

на ЈКП ,,Водовод и канализација‟‟-Прилеп за период 

од 01.07.2017 година до 30.09.2017 година, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 2651/10                               ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2017 година                               на Општина Прилеп 

П р и л е п                                                Илија Јованоски 

 

 

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, 

25/15, 61/15И 39/16) и член 26 став 1 точка 32 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), врз 

основ на член 46 од Деловникот за работа на 

Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина 

Прилеп на седницата одржана на  26.12.2017 година, 

донесе:  

 

О Д Л У К А 

за недавање согласност на тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈКП ,,Водовод и 

канализација‟‟-Прилеп за период од 01.07.2017 

година до 30.09.2017 година 

 

член 1 

 Не се дава согласност на тримесечниот 

извештај за финансиското работење на ЈКП 

,,Водовод и канализација‟‟- Прилеп за период од 

01.07.2017 година до 30.09.2017 година. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈКП ,,Водовод и 

канализација‟‟-Прилеп, Градоначалникот и архивата 

на Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник на 

Општина Прилеп‟‟. 

 
         Број  35– 2649/11                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

       26.12.2017  година                    на Совет на Општина Прилеп       

            П р и л е п                                          Миле Талевски 
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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 

УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМА 

ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ СО ИНВЕСТИЦИОНИТЕ 

ВЛОЖУВАЊА И ФИНАНСОВИОТ ПЛАН НА 

ЈКП ,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

’’ПРИЛЕП, ЗА 2018 ГОДИНА БР.02-323/4 ОД 

23.12.2017 ГОДИНА 

 

 

1.Одлуката за усвојување на Програма за 

работа и развој со инвестиционите вложувања и 

финансовиот план на ЈКП ,,Водовод и 

канализација‟‟Прилеп, за 2018 година бр.02-323/4 од 

23.12.2017 година, се објавува  во “Службен гласник 

на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08 - 2651/11                              ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2017 година                           на Општина Прилеп 

П р и л е п                                          Илија Јованоски 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот 

за локалната самоуправа ("Службен весник на 

Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 

точка 8 од Законот за јавни претпријатија ("Службен 

весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 

22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 

138/14, 25/15, 61/15И 39/16)и член 26 став 1 точка 30 

од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), 

Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана 

на 26.12.2017 ,  донесе: 

 

О Д Л У К А 

за усвојување на Програма за работа и развој со 

инвестиционите вложувања и финансовиот план на 

ЈКП ,,Водовод и канализација‟‟ Прилеп, за 2018 

година бр.02-323/4 од 23.12.2017 година 

 

член 1 

 Се усвојува Програма за работа и развој со 

инвестиционите вложувања и финансовиот план на 

ЈКП ,,Водовод и канализација‟‟ Прилеп, за 2018 

година бр.02-323/4 од 23.12.2017 година. 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈКП ,,Водовод и 

канализација‟‟ Прилеп, Градоначалникот и архивата 

на Општина Прилеп. 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник на 

Општина Прилеп‟‟. 
         Број  35– 2649/12                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
       26.12.2017 година                       на Совет на Општина Прилеп       

            П р и л е п                                             Миле Талевски 

       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 НАОДЛУКАТА ЗА 

УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТА 

НА ЈОУДГ ,,НАША ИДНИНА’’–ПРИЛЕП ЗА 

2016/2017 ГОДИНА 

 

1.Одлуката за усвојување на Извештајот за 

работа на ЈОУДГ ,,Наша иднина‟‟–Прилеп за 

2016/2017 година, се објавува  во “Службен гласник 

на Општина Прилеп”. 

 
 

 
Број 08 - 2651/12                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2017 година                              на Општина Прилеп 

П р и л е п                                              Илија Јованоски 
 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 в.в точка 

15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на Република Македонија” бр. 5/2002), член 

116 став 1 алинеа 2 од Законот за заштита на децата 

(Сл.весник на Република Македонија бр.23/13; 

бр.12/14, бр.44/14, бр.144/14, бр.10/15 и бр.150/15) 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 26.12.2017 година, 

донесе: 

 

ОДЛУКА 

за усвојување на Извештајот за работа на ЈОУДГ 

,,Наша иднина‟‟–Прилеп 

 за 2016/2017 година 

 

член 1 

Се усвојува Извештајот за работа на ЈОУДГ 

,,Наша иднина‟‟–Прилеп за 2016/2017 година, бр.02-

182/3 од 29.09.2017 година. 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈОУДГ ,,Наша 

иднина‟‟-Прилеп, Градоначалникот и архивата на 

Општина Прилеп. 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во‟‟Службен гласник на 

Општина Прилеп‟‟. 

 

 
Број 35-2649/13                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 26.12.2017 годин                     на Совет на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                          Миле Талевски 
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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 НАОДЛУКАТА ЗА 

УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА 

НА ЈОУДГ ,,НАША ИДНИНА’’ 

–ПРИЛЕП ЗА 2017/2018 ГОДИНА 

 

 

1.Одлуката за усвојување на Програмата 

за работа на ЈОУДГ ,,Наша иднина‟‟–Прилеп за 

2017/2018 година, се објавува  во “Службен гласник 

на Општина Прилеп”. 
 

  
Број 08 - 2651/13                              ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2017 година                            на Општина Прилеп 

П р и л е п                                             Илија Јованоски 
 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 в.в точка 

15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на Република Македонија” бр. 5/2002), член 

116 став 1 алинеа 2 од Законот за заштита на децата 

(Сл.весник на Република Македонија бр.23/13; 

бр.12/14, бр.44/14, бр.144/14, бр.10/15 и бр.150/15) 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 26.12.2017 година, 

донесе: 

 

ОДЛУКА 

за усвојување на Програмата за работа на ЈОУДГ 

,,Наша иднина‟‟–Прилеп 

 за 2017/2018 година 

 

 

член 1 

Се усвојува Програмата за работа на ЈОУДГ 

,,Наша иднина‟‟–Прилеп за 2017/2018 година, бр.02-

182/4 од 29.09.2017 година. 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈОУДГ ,,Наша 

иднина‟‟-Прилеп, Градоначалникот и архивата на 

Општина Прилеп. 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во‟‟Службен гласник на 

Општина Прилеп‟‟. 

 
Број 35- 2649/14                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 26.12.2017 година                      на Совет на Општина Прилеп 

      П р и л е п                                         Миле Талевски 

 

 

 

 

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 

НЕДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ 

НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 

ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ 

НА ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА ,,КИРО 

КРСТЕСКИ-ПЛАТНИК“ 

- ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2017 ГОДИНА 

ДО 30.09.2017 ГОДИНА 

 

1.Одлуката за недавање согласност на 

тримесечниот извештај за финансиското работење 

на ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро Крстески-

Платник‟‟- Прилеп за период од 01.07.2017 година 

до 30.09.2017 година, се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 
 

Број 08 - 2651/14                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2017 година                                на Општина Прилеп 
П р и л е п                                                 Илија Јованоски 

 

     Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на РМ" бр. 5/2002), а во врска со член 222 од 

Законот за социјална заштита ("Службен весник на 

РМ" бр. 79/0, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 

164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 33/15, 72/15, 

104/15 и 150/15) 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 26.12.2017 година,  донесе: 

 

ОДЛУКА 

недавање согласност на тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈОУ Дом за стари лица 

,,Киро Крстески-Платник‟‟- Прилеп за период од 

01.07.2017 година до 30.09.2017 година 

 

член 1 

              Не се дава согласност на  тримесечниот 

извештај за финансиското работење на ЈОУ Дом за 

стари лица ,,Киро Крстески-Платник‟‟- Прилеп за 

период од 01.07.2017 година до 30.09.2017 година. 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈОУ Дом за стари 

лица ,,Киро Крстески-Платник‟‟ Прилеп, 

Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник на 

Општина Прилеп‟‟. 

 
      Број 35 – 2649/15                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

    26.12.2017  година                на Совет на Општина Прилеп 
         П р и л е п                                       Миле Талевски 
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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 

УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЈНОСТА НА ЈОУ 

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ,,БОРКА ТАЛЕСКИ’’ 

- ПРИЛЕП, ЗА 2018 ГОДИНА, 

СО ФИНАНСИСКИ ПЛАН, БР.01-270 ОД 

15.12.2017 ГОДИНА 

 

1.Одлуката за усвојување на Програма за 

реализација на дејноста на ЈОУ Градска  библиотека 

,,Борка Талески‟‟ - Прилеп, за 2018 година, со 

финансиски план, бр.01-270 од 15.12.2017 година, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 
 

Број 08 - 2651/15                               ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2017 година                              на Општина Прилеп 
П р и л е п                                               Илија Јованоски 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот з локалната самоуправа (“Службен весник 

на Република Македонија” бр. 5/2002), и член 14 од 

Законот за библиотеките („Службен весник на 

Република Македонија“, бр. 66/04, 89/08, 116/10,  

51/2011, 88/15, 152/15 и 39/16), Советот на Општина 

Прилеп на седницата, одржана на 26.12.2017 година,  

донесе: 

 

ОДЛУКА 

за усвојување на Програма за реализација на 

дејноста на ЈОУ Градска 

библиотека,,БоркаТалески‟‟ - Прилеп, за 2018 

година, со финансиски план, бр.01-270 од 15.12.2017 

година 

 

член 1 

 Се усвојува Програмата за реализација на 

дејноста на ЈОУ Градска библиотека 

,,БоркаТалески‟‟-Прилеп, за 2018 година, со 

финансиски план, бр.01-270 од 15.12.2017 година. 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈОУ Градска 

библиотека ,,БоркаТалески‟‟-Прилеп, 

Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во‟‟Службен гласник на 

Општина Прилеп‟‟. 

 

 
 

         Број  35– 2649/16                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
       26.12.2017  година                    на Совет на Општина Прилеп       

            П р и л е п                                         Миле Талевски 

       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 

НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ НА 

ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ЗА ЛОКАЛНИТЕ 

ИЗБОРИ ВО 2017 ГОДИНА 
1.Одлуката за надоместок на трошоците 

на политичките партии за локалните избори во 2017 

година, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
  

Број 08 - 2651/16                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2017 година                               на Општина Прилеп 

П р и л е п                                                Илија Јованоски 
 

 

   Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на РМ" бр. 5/2002) а в.в со член 86 став 2 и 4 од 

Изборниот законик ("Службен весник на Република 

Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 

163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 

14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16 и 99/16), Советот 

на Општина Прилеп на седницата, одржана на 

26.12.2017 година, донесе:  

 

О   Д   Л   У   К   А 

за надоместок на трошоците на политичките 

партии за локалните избори во 2017 година 

 

Член 1 

 На организаторите на изборната кампања 

чии кандидати се избрани за членови на Советот на 

Општина Прилеп, односно Градоначалник на 

Општина Прилеп  им се определува надоместок на 

трошоците за локалнитѕе избори во 2017 година, за 

секој добиен глас по 15 денари и тоа: 

а)  За избрани членови на Советот: 

- На коалицијата ВМРО - ДПМНЕ +,  за 

20226 гласови,  303.390  ден.; 

- На коалицијата СДСМ +, за 23398 гласови,  

350.970  денари; 

односно вкупно  654.360 денари,  

            б) За избран Градоначалник на Општина 

Прилеп, 

            - На коалицијата СДСМ + , за добиени  23607  

гласови, 354.105  денари,  

в) Се вкупно да се исплатат: 1 008.465 

денари. 

 

Член 2 

 Надоместокот на трошоците за изборите од 

член 1 на оваа Одлука, ќе се исплати од Буџетот на 

Општина Прилеп за 2017 година, во рок од (три) 3 

месеци по поднесувањето на финансиските 

извештаи за изборната кампања. 
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Член 3 

 Одлуката да се достави до политичките 

партии, Градоначалникот и архивата на Општина 

Прилеп.  

Член 4 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 
 
      Број 35 – 2649/17                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 

    26.12.2017  година              на Совет на Општина Прилеп 

         П р и л е п                                     Миле Талевски 

 

 

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 НАОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2018 ГОДИНА 

ВО ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП БР. 34 - 2625/1 ОД 

25.12.2017 ГОДИНА 

 

1.Одлуката за давање согласност на 

Годишниот план за вработување во 2018 година во 

ЕЛС Општина Прилеп бр. 34 - 2625/1 од 25.12.2017 

година, се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 
 
 

Број 08 - 2651/17                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2017 година                                на Општина Прилеп 
П р и л е п                                                Илија Јованоски 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот 

за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 

5/2002), член 20-б став 1 алинеа3 и став 2 од Законот 

за вработени во јавниот сектор ("Службен весник на 

РМ" бр.27/14, 199/14, 27/16) и член 26 став 1 точка 46 

од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), 

Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана 

на ден 26.12.2017 година, донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2018 година во ЕЛС Општина Прилеп 

бр. 34 - 2625/1 од 25.12.2017 година 

 

член 1 

     Се дава согласност на за давање согласност на 

Годишниот план за вработување во 2018 година во 

ЕЛС Општина Прилеп бр. 34 - 2625/1 од 25.12.2017 

година. 

член 2 

Одлуката да се достави до Градоначалникот, 

архивата на Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник на 

Општина Прилеп‟‟. 

 
 

     Број 35 – 2649/18                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 

    26.12.2017  година               на Совет на Општина Прилеп 
         П р и л е п                                          Миле Талевски 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 

на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ ЗА НАЧИНОТ НА РАСПРЕДЕЛБА 

НА СРЕДСТВАТА ВО СОЕПТУ КУЗМАН 

ЈОСИФОСКИ ПИТУ,  СОУ ОРДЕ ЧОПЕЛА И СОУ 

РИСТЕ РИСТЕСКИ-РИЧКО 

 

1.Одлуката за давање согласност за 

начинот на распределба на средствата во СОЕПТУ 

Кузман Јосифоски Питу,  СОУ Орде Чопела и СОУ 

Ристе Ристески-Ричко, се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08 - 2651/18                               ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2017 година                             на Општина Прилеп 

П р и л е п                                            Илија Јованоски 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 

на Република Македонија” бр. 5/2002), а во врска со 

член 11 алинеа 6 од  Законот за образование на 

возрасните (‟‟Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 7/2008, 17/2011, 51/2011, 74/2012, 

41/2014, 144/2014, 146/2015 и 30/2016), и член 10 од 

Правилникот за начинот на стекнување и 

распределба на средствата во јавните училишта 

бр.20-17268/1 од 30.12.2016 година, Советот на 

Општина Прилеп на седницата, одржана на 

26.12.2017 година,  донесе: 

 

ОДЛУКА 

за давање согласност за начинот на распределба на 

средствата во СОЕПТУ Кузман Јосифоски Питу,  

СОУ Орде Чопела и СОУ Ристе Ристески-Ричко 

 

 

член 1 

 Се за давање согласност за начинот на 

распределба на средствата во СОЕПТУ Кузман 

Јосифоски Питу согласно барање бр.03-375/1 од 

14.07.2017,  СОУ Орде Чопела согласно барање 

бр.08-119/2 од 28.07.2017 година и СОУ Ристе 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 16  од 26.12.2017 година 

 

35 
 

Ристески-Ричко согласно барање бр.03-1427/1 од 

26.07.2017 година. 

член 2 

 Одлуката да се достави до СОЕПТУ Кузман 

Јосифоски Питу,  СОУ Орде Чопела и СОУ Ристе 

Ристески-Ричко, Градоначалникот и архивата на 

Општина Прилеп. 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во‟‟Службен гласник на 

Општина Прилеп‟‟. 

 
         Број  35– 2649/19                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 

        26.12.2017  година                        на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                           Миле Талевски 

        

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 

на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ИЗБОР НА КОМАНДИР НА ПОЛИЦИСКА 

СТАНИЦА ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ 

ПРИЛЕП 

 

1.Решението за избор на Командир на 

Полициска станица од општа надлежност Прилеп, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
 

Број 08 - 2651/19                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2017 година                                  на Општина Прилеп 
П р и л е п                                                 Илија Јованоски 

 

 

  Врз основа на член 36 став 1 точка 12 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 

на РМ” бр. 5/2002), член 24 став 3 од Законот за 

полиција (“Службен весник на РМ”бр.114/2006, 

6/2009, 145/2012),и член 26 став 1 точка 35 од 

Статутот на Општина Прилеп (‟‟Службен гласник 

на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008), 

Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана 

на 26.12.2017 година,  донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за избор на Командир на Полициска станица 

од општа надлежност - Прилеп 

 

 1.  За Командир на Полициска станица од 

општа надлежност-Прилеп се избира Кире 

Спиркоски, т. Благоја, државјанин на Република 

Македонија, македонец, роден на 23.08.1974 година 

во Прилеп, со живеалиште во Прилеп на уч.,,Киро 

Крстески - Платник‟‟ бр.37, со завршено високо 

образование Правен Факултет и безбедност и 13 

години работно искуство во полицијата.  

 

 2. Решението влегува во сила со денот на 

објавувањето во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 3. Решението да се достави до Министерот 

за внатрешни работи, архивата на Полициската 

станица од општа надлежност–Прилеп, 

именованиот, Градоначалникот и архивата на 

Општина Прилеп. 
 

   Број 35 -2649/20                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

26.12.2017 година                          на Совет на Општина Прилеп 
 П р и л е п                                                 Миле Талевски 

 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 

на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на 

Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина 

Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ 

НА ОПШТИНСКИОТ ШТАБ ЗА ЗАШТИТА И 

СПАСУВАЊЕ ВО ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 

1.Решението за именување на членови на 

Општинскиот Штаб за заштита и спасување во 

Локална самоуправа на Општина Прилеп, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 
 

Број 08 - 2651/20                                ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2017 година                                на Општина Прилеп 
П р и л е п                                                Илија Јованоски 

 

 Врз основа на член 94, став 3 и 4 од Закон за 

заштита и спасување ( Сл. Весник на РМ бр. 

93/2012), член 22 став 1 точка 10, член 32 став 1, 

член 36 точка 15 ос Закон за локална самоуправа ( 

Сл. Весник на РМ бр. 5/2002), Советот на Општина 

Прилеп на седница одржана на ден 26.12.2017 , го 

донесе следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за именување на членови на Општинскиот 

Штаб за заштита и спасување во Локална 

самоуправа на Општина Прилеп 

 

1. Илија Јованоски- Градоначалник на 

Општина Прилеп, за Командат на 

Општинскиот Штаб за заштита и спасување 

на ЕЛС Прилеп. 

2. Миле Талевски- Претседател на Совет на 

Општина Прилеп, за Началник на 

Општински Штаб за заштита и спасување 

на ЕЛС Прилеп. 

3. Центар за управување со кризи-  Јован 

Аврамоски 
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4. Министерство за одбрана- Илчо Дујакоски  

5. За помошници на Началници на Општински 

Штаб за заштита и спасување на ЕЛС 

Прилеп се именуваат: 

- Багески Никола- Советник во Совет на 

Општина Прилеп, одговорен за 

оперативни работи 

- Станко Колески -ТППЕ  и Кристијан 

Илиески –заменик од ЈКП Пазари, 

одговорни за заштита и спасување од 

пожари. 

- Емил Јанески-  ЈП „Водовод и 

канализација“  и Звонко Талески 

заменик -ЈВП Прилепско 

полеодговорни за спасување од 

урнатини. 

- Блаже Димески- Општина Прилеп и 

Цветанка Магдеска- заменик од 

Општина Прилеп, одговорни за заштита 

и спасување од техничко технолошки 

несреќи. 

- Живко Силјаноски- Центар за 

социјални грижи и Никола Николоски- 

заменик, одговорни за згрижување на 

загрозеното и настрадано население. 

- Диме Стојаноски- ЈПза ПУП и Ѕвонко 

Јованоски-заменик од ЈКП Комуналец, 

одговорни за евакуација 

- Драги Богоески- Општа болница „Борка 

Талески“ и  Оливера Аџиоска –заменик 

од Здравствен дом Прилеп, одговорни 

за прва медицинска помош. 

- Ивица Цветкоски -Генерал штаб 

Прилеп и Емилија Велкоска-заменик од  

Полициска станица -одговорни за 

асистенција на терен. 

 

6. Помошен персонал: 

- За извршител – администратор 

Александар Салатоски 

- За извршител –курир/возач Крсте 

Дукоски и Злате Даноски  

Со влегување во сила на ова Решение, 

престанува да важи Решението со бр. 07-1581/17 од 

22.06.2012.       

Ова Решение влегува во сила од денот на 

донесување на седница на Совет. 

 
Број 35 - 2649/21              ПРЕТСЕДАТЕЛ                                                                                                                                                                                                                                

26.12.2017 година                   на Советот на Општина Прилеп                                 

Прилеп                                      Миле Талевски 

 

 

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 

ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА 

ТЕРИТОРИЈАТА  НА ОПШТИНА ПРИЛЕП  ЗА 2018 

ГОДИНА 

 

1.Програмата за изработка на  урбанистички 

планови на територијата  на  Општина Прилеп  за 2018 

година, се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
Број 08 - 2651/21                                                ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2017 година                                           на Општина Прилеп 

П р и л е п                                                         Илија Јованоски 

 

 

Врз основа на член 20, од Законот за просторно 

и урбанистичко планирање (Службен  весник на РМ бр. 

199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), член 22, став 1, 

точка 1 и член 36 од Законот за локална самоуправа 

(Службен весник на РМ бр. 5/02) и член 26 од Статутот на 

Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп 

бр. 4/05 и 10/08), Советот на општина Прилеп на 

седницата одржана на ден 26.12.2017 год, донесе: 

 

П Р О Г Р А М А 

за изработка на  урбанистички планови на 

територијата  на  Општина Прилеп  за 2018г 

 

1. Вовед 

 Годишната програма за изработка на 

урбанистичките планови на Општина Прилеп за 2018 

година која што опфаќа изработка и донесување на 

урбанистички планови, урбанистичко-планска 

документација и урбанистичко-проектна документација, 

претставува основа за уредување и опремување на 

градежното земјиште. 

 Планирањето исто така е и основа за создавање 

на единствена реална функционална целина преку кое ќе 

се овозможи отворање на нови локации за : 

 

 А Домување во станбени куќи и станбени згради 

 Б Комерцијални и деловни намени 

 В Јавни институции 

 Г Производство, дистрибуција и сервиси 

 Д Зеленило и рекреација 

 Е Инфраструктура 

 

Планирањето се овозможува преку: 

 

 Изработка на нов ГУП или измена и дополнување 

на постоечкиот 

 Изработка на новИ ДУП-ови или измена и 

дополнување на постоечкте 

 Урбанистички планови за село 

 Урбанистички планови вон населено место 

 Локални урбанистички плански документации 

 Проекти за инфраструктура 

 

           2. Планирани активности 

 

А. Урбанистичко планирање 
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Б. Детални урбанистички планови по ГУП 

 

I. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Детален урбанистички план за четврт 1 Површина 

(ха) 

   

2 Детален урбанистички план за четврт 2  

1 Урбан блок 2.2 23,16 ха 

   

3 Детален урбанистички план за четврт 3  

1 Четврт 3, блок 3.11 7,21 ха 

2 Четврт 3, блок 3.12 11,07 ха 

   

4 Детален урбанистички план за четврт 4  

1 Четврт 4, блок 4.1 47,48 ха 

2 Четврт 4, блок 4.2 73,51ха 

   

5 Детален урбанистички план за четврт 5  

   

6 Детален урбанистички план за четврт 6  

   

7 Детален урбанистички план за четврт 7  

1 Урбан блок 7.5 14,21ха 

   

8 Детален урбанистички план за четврт 8  

   

9 Детален урбанистички план за четврт 9  

   

1

0 

Детален урбанистички план за четврт 10  

   

1

1 

Детален урбанистички план за четврт 11  

   

1

2 

Детален урбанистички план за четврт 12 238,55ха 

1 Урбан блок 12.1 24,83ха 

2 Урбан блок 12.2 37,70ха 

3 Урбан блок 12.3 25,07ха 

4 Урбан блок 12.4 11,27ха 

5 Урбан блок 12.5 6,30ха 

6 Урбан блок 12.6 31,98ха 

7 Урбан блок 12.7  19,88ха 

8 Урбан блок 12.8  17,56ха 

9 Урбан блок 12.9 58,40ха 

1

0 

Урбан блок 12.10 5,56ха 

  
415,19ха 

 

II УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛО 

 

1 Плетвар 38,06ха 

2 Селце 29,52ха 

3 Канатларци 89,20ха 

  
156,78ха 
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При изработка на УП за Четврт за граница на плански опфат да се земе границата на еден или повеќе 

блокови за детално планирање дефинирани во генералниот урбанистички план.  

При измена и дополнување на ДУП се дозволува одредување на плански опфат чии граници се осовини на 

речни корита и улици од примарната или секундарната улична мрежа, кои се веќе дефинирани со постојна планска 

документација. 

 

 

В. ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Г. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

1. Проект за инфраструктура за градење на 20kV кабелски вод за поврзување на нова СТС 10(20) kV 

Везе Шари 1, Општина Прилеп и Општина Кривогаштани 

2. Проект за Инфраструктура: 10(20) kV кабелска врска помеѓу ТС 10(20)/0.4 kV „Гентерм 2“ и ТС 

10(20)/0.4 kV „Вик“ во ТИРЗ Алинци (КО Алинци) - Општина Прилеп 

3. Проект за инфраструктура за цевковод за водоснабдување од н.м. Ерековци до н.м. Канатларци-

Општина Прилеп 

4. Проект за инфраструктура за: инвестиционо - техничка документација - Проект за имплементација на 

оптичка кабелска комуникациска мрежа на деловен објект ,,Gentherm,, лоциран во ТИРЗ Алинци на 

МКТ Прилеп, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

5. Проект за Инфраструктура за линиска инфраструктурна градба 10(20) kV надземен приклучен вод и 

ТС 10(20)/0.4 kV во м.в. Горно Садово (КО Прилеп) 

6. Проект за Инфраструктура:10(20) kV кабелски приклучен вод за КБТС 10(20)/0.4 kV;250 (800) kVA 

„Нат-Ел“ (КО Варош) – Општина Прилеп 

7. Проект за инфраструктура за изградба на линиски инфраструктурен објект за поврзување на 

резервоар со кислород со кислородна потстаница за потребите на ЈЗО општа болница „Борка Талески" 

Прилеп 

3. Финансирање  

За финансирање по урбанистичките планови од програмата ќе се обезбедат средства од Буџетот на Општина 

Прилеп за 2018г и од страна на заинтересирани правни и физички лица чиишто програмски барања и подрачја на 

интерес се прифатливи за општината. 

 

4. Завршни одредби 

Во текот на годината во зависност од потребите , програмата може да претрпи измени и дополнувања. 

Врз основа на годишната програма за изработка на  урбанистичките планови, Општината како нарачател на 

планот склучува договор за изработка на планови согласно Законот, со правни лица кои имаат овластување и лиценци 

за изработка на урбанистичките планови

.    

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина 

Прилеп,, 

 

      

Број 35 – 2649/22                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 

    26.12.2017  година                                            на Совет на Општина Прилеп 

         П р и л е п                                                                   Миле Талевски 
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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 ПРОГРАМАТАЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕТО НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 

ПРИЛЕП  ЗА  2018 ГОДИНА 

 

 

1.Програматаза уредување на  градежно земјиштето на подрачјето на Општина Прилеп  за  2018 година, 

се објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08 - 2651/22                               ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2017 година                                 на Општина Прилеп 

П р и л е п                           Илија Јованоски 

 

 

               Врз пснпва на шлен 95 пд Закпнпу за градежнп земјищуе(,,Сл. весник на РМ,, бр. 15/15,44/15, 

98/15 и 193/15, 30/16 , 31/16, 142/16 и 190/16 ), шл. 36, с.1, у. 3 пд Закпнпу за лпкалнауа сампуправа 

(,,Сл.весник на РМ,, 5/02) и шл. 26. у.8 пд Суаууупу на ппщуина Прилеп (,,Сл.гласник на ппщуина 

Прилеп,,бр.6/03,4/05 и 10/08), Спвеупу на ппщуина Прилеп на седницауа пдржана на 26.12.2017 

гпдина, дпнесе: 

П  Р  П  Г   Р  А  М  А 

ЗА УРЕДУВАОЕ НА  ГРАДЕЖНП ЗЕМЈИШТЕТП НА ППДРАЧЈЕТП  

НА ППШТИНА ПРИЛЕП ЗА  2018 ГПДИНА 

                 Оваа Прпграма спдржи: 

1.    Прпсупр кпј е предмеу на уредуваоеуп; 

2.    Обемпу на рабпуиуе за ппдгпувуваое и расшисууваое на градежнпуп земјищуе; 

3.   Обем и суепен на ппременпсу на градежнп земјищуе сп oснпвна и секундарна инфрасурукуура; 

4.   Прихпди за финансираое на Прпграмауа; 

5.   Расхпден дел на Прпграмауа 

6.   Висина на надпмесупкпу за уредуваое на градежнпуп земјищуе и негпвауа распределба; 

7.   Нашин на распределба на средсувауа за финансираое за изградба и пдржуваое на инфрасурукуура; 

8.   Препдни и заврщни пдредби. 

1.Прпсупр кпј е предмеу на уредуваоеуп 

       Какп прпсупр  щуп се уредува се смеуа, изграденпуп и неизграденпуп земјищуе на ппдрашјеуп на 

Опщуина Прилеп, ууврденп сп урбанисуишкиуе планпви дефинирани вп шлен 7,46, 119,120,121,122 и123 пд 

Закпнпу за прпсупрнп и урбанисуишкп планираое (Сл.весник на РМ бр.199/14,44/15,193/15,31/16, 163/16). 

2.Пбем на рабпуи за ппдгпувуваое и расчисууваое на градежнпуп земјишуе   

    Ууврдуваое на пбемпу на рабпуиуе за ппдгпувуваое и расшисууваое на градежнпуп земјищуе ппфаќа: 

-    Израбпука и дпнесуваое на урбанисуишки планпви,  

-     Обезбедуваое на гепдеуска ппдлпги и елабпрауи 

-     Израбпука на елабпрауи за експрппријација за изградба на пбјекуи пд кпмунална инфрасурукуура. 

-     Регулираое на импунп правниуе пднпси сп сппсувенициуе на импуиуе 

-     Прпграмираое на уредуваоеуп 
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3. Пбем и суепен на ппременпсу на градежнп земјишуе сп пбјекуи пд пснпвнауа и секундарнауа 

инфрасурукуура 

 Ппд суепен на уреденпсу на градежнпуп земјищуе се ппдразбира пбемпу на ппременпсуа на 

земјищуеуп сп пбјекуи и инсуалации пд кпмунална инфрасурукуура за задпвплуваое на заеднишкауа и 

индивидуална кпмуналнауа ппурпщувашка, дп границиуе на градежнауа парцела. 

 Кпмуналниуе приклушпциуе на пбјекупу дп приклушниуе месуана примарнауа и секундарнауа  

мрежа(дп границауа на градежнауа парцела), падаау на уереу на инвесуиупрпу, заупа щуп исуиуе се 

спсуавен дел на инсуалацииуе на пбјекупу и псуануваау негпва сппсувенпсу.  

 Дпкплку ппсупјау  преухпднп изградени кпмунални инсуалации вп склпп на градежнауа парцела, и 

е ппуребнп нивнп дислпцираое или нивна защуиуа,  урпщпциуе щуп ќе се направау  падаау на упвар на 

инвесуиупрпу, пднпснп на кприсникпу на лпкацијауа. 

3.1.   Суепенпу на уреденпсу на градежнпуп земјищуе надвпр пд  градежна парцела, кпј мпже да биде 
ПСНПВЕН, ППВИСПК и ППНИЗПК,  се дефинира  какп следи: 

  ПСНПВЕН СТЕПЕН  - Каракуерисуики на  уредуваоеуп:                                                                                        

-Неперешени присуапи  пд улицауа дп границиуе на градежнауа парцела, урпупари, пещашки пауеки                                                                                                                        

- Аумпсферска канализација;                                               -  Фекална канализација                                               - -  

Впдпвпдна мрежа ;                                                               - Улишнп псвеулуваое;                                                                  

- Ппдземна елекуришна мрежа 

               ППВИСПК СТЕПЕН  - Каракуерисуики на  уредуваоеуп                                                                                                 

Ги ппфаќа пбјекуиуе пд пснпвнипу суепен, и спдржи ущуе:                                                                                               

- Сппбраќајни пауеки за защуиуа пд ппжар, присуапни пауищуа за впзила, паркинг-прпсупри,                                

-ПТТ (ппуишка -уелекпмуникациска )мрежа  -Прешисуиуелна суаница за пупадни впди                             

  ППНИЗПК СТЕПЕН  - Каракуерисуики на  уредуваоеуп                                                                                                                       

- Непрешен присуап дп градежна парцела               - Сппсувенп впдпснабдуваое                                                       

- Сппсувенп прифаќаое на пупадни впди(прешисуиуелна суаница)                                                                                 

- Несуандарднп улишнп псвеулуваое    

     Пресмеукауа на надпмесупкпу ќе се ууврдува спгласнп кпнсуауиран суепен на уредуваое на 

земјищуеуп, при увид на предмеунауа лпкација.                                                                                                                                    

 Вп слушај да инвесуиупрпу сам, на свпј урпщпк гп уреди градежнпуп земјищуе сп кпмунална 

инфрасурукуура, приупа не плаќа надпмесупк, а изградениуе пбјекуи и инсуалации се ппуврдуваау преку 

ппсуапкауа за издаваое на пдпбрение за градеое, и кпнешнп се предаваау вп владение на ппщуинауа. 

4. ИЗВПРИ НА ФИНАНСИРАОЕ НА ПРПГРАМАТА -  ПРИХПДИ  

Средсувауа за финансираое на прпграмауа за уредуваоеуп на градежнпуп земјищуе за 2018 гпдина се  вп 

спгласнпсу сп Бучеупу на ппщуина Прилеп за 2018 г. 

    РАСХПДЕН ДЕЛ НА ПРПГРАМАТА 

 F10     УРБАНИСТИЧКП  ПЛАНИРАОЕ И  УРЕДУВАОЕ  НА  ПРПСТПРПТ                                                 

1. Израбпука на урбанисуишки планпви:                                                                        300.000,пп ден.                                                                                                               

 - Урбанисуишки планпви за селп,   Деуални урбанисуишки планпви 

   - Урбанисуишки планпви впн населенп месуп 

         -  Урбанисуишкп-планска дпкуменуација (ЛУПД, АУП): 

           За Деуски градинки;  Заувпрени и базени 

      2.  Израбпука на прпекуи за инфрасурукуура за:                                                         300.000,пп ден.                                                                                        

 -Индусуриска зпна вп УЕ 1.02,.1.04 и 1.05 (Варпщ-Тпшила),                               
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         - Индусуриска зпна Прилеп-2  УЕ 8.02 (Супшнп Пазарищуе)   

          - Индусуриска зпна Прилеп-4-(Шеувру 10 блпк 10.3)              

 3.  Израбпука на   прпекуи за виспкпградба и други прпекуи, и ревизии          200.000 ппден 

               - Адапуација на зградауа пд Ридуекс вп деуска градинка 

        - Сппруска сала  за ОУ   

                  - Деуска градинка вп нас. Тпшила,, 

 4.   Израбпука на сппбраќајни прпекуи за режим на сппбраќај                            1.300.000,пп ден.                        

 5.   Израбпука на ревиденуски извещуаји и заверка на дпкуменуацијауа:            300.000,пп ден.                                                                                                  

  За урбанисуишки планпви,  За урбанисуишкп-планска дпкуменуација 

 За Прпекуи за инфрасурукуура,  Ревизија на сппбраќајни прпекуи                                                                        

 6. Израбпука на дпкуменуација  живпунауа средина - елабпрауи и    

суудии за пценка  на влијаније  врз живпунауа средина                                             300.000,пп ден.                      

  7. Израбпука на ажурирани гепдеуски ппдлпги и  

    гепдеуски елабпрауи за ппсебна намена                                                                  1,300.000,пп ден.                                                                             

             Вкупнп   F10      4.000.000,пп ден. 

J40  Јавна чисупуа                                    12.900.000,пп ден.   

J00  Пдржуваое на урбана ппрема  

      Одржуваое на  јавни ппврщини и урбана ппрема, 

       (Огради,клупи, канделабри, кпрпи  за пупад и другп)                     1.000.000,пп ден.  

ЈЗ0   ЈАВНП  ПСВЕТЛУВАОЕ 

1. Ппурпщена елекуришна енергија                                                                                20.000.000,пп ден. 

2. Сиуен инвенуар,алау и др. мауеријали за пдржуваое                                            8.000.000,пп ден.   

3. Ппправки и пдржуваое на ппремауа                                                                           4.000.000,пп ден.    

                               Вкупнп  ЈЗ0                         32.000.000,пп ден.    

Ј60   ПДРЖУВАОЕ И ЗАШТИТА НА ППШТИНСКИ ПАТИШТА И                                                                                                 

 УЛИЦИ И  РЕГУЛИРАОЕ НА РЕЖИМПТ НА СППБРАЌАЈ  

1. Зимскп пдржуваое                                                    15.400.000,пп ден. 

2. Веруикална сигнализација                                             2.400.000,пп ден. 

3. Хпризпнуална сигнализација                                  .      4.200.000,пп ден. 

4. Улишни уабли и брпеви за пбјекуиуе                                        1.000.000,пп ден.                                                    

                                                                 Вкупнп    Ј60                          23.000.000.,пп ден. 

Ј80  ДРУГИ  КПМУНАЛНИ УСЛУГИ 

1. Шисуеое на решни кприуа и канали                                                        3.000.000,пп ден. 

2. Рущеое на пбјекуи и  дислпцираое на ппсупешка инфрасурукуура                       500.000,пп ден. 

                                Вкупнп Ј80               3.500.000,пп ден. 

ЈА0   ИЗГРАДБА НА ЈАВНП ПСВЕТЛУВАОЕ 

1.- Израбпука на  

 Прпекуи за линиска инфрасурукуура пд пбласуа на јавнпуп псвеулуваое: 

 Лпкалиуеуи: ул.,,Трајкп Никплпски,,-400м.; Булевар ,,Гпце Делшев,,-600 м; Парк вп н.м.Канауларци-

250м; ул.,,Круме Беќар,,-200  м; Ул.,,Кпмиуска, -200 м; ул.,,Јпрдан Грабулпски,,- дел-200м, псвеулуваое на 

фудбалски уерени вп н.м.Алинци, н.м.Гплемп Кпоари, н.м. Канауларци,.;  ул.,,Кеј 9уи Сепуември,,-дел -

300м. ул.,,Нпвппрпекуирана Кеј вп УЕ 20.УБ.20.03. ул.,,Браќа Миладинпвци,,-крак 200м (Тпшила 4);  ул. 

,,Ладп Лапецпу,,-крак 150м.(ппкрај црква Св. Пеука); ул,,Јпрдан Хачикпнсуануинпв-Чинп,,;  ул,,Кишевска,,. 
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 Оснпвен прпеку за линиска инфрасурукуурна градба  

 Лпкалиуеуи:  Ул.,,Цар Сампил,,-1000 м;  ул.,,Љубе Грујпски,, - дел 250 м ;  Ул.,, Максим Гпрки,, - дел 

100м; ул.,,Гпран Минпски,,-дел-200м; ул.,,Дебарца,,-дел-350 м; ул.,,Дпре Дпрески,,- дел 100м, у л. 

,,Александар Македпнски,,-крак- 100 м, Ул.,, Преспанска ,,- дел 180м. 

 - Дпрабпука и успгласуваое на израбпуени уехнишки прпекуи за изградба на јавнп псвеулуваое 

спгласнп измениуе вп закпнскауа регулауива,    

 Лпкалиуеуи:  Ул.,,Кеј 1ви мај,,-200м., ул.,,Бранкп Секулпски-Белауа,,-500м, ул.,, Кеј 19уи 

Сепуември,,-350м, ул.,,Кеј 9уи Сепуември,,300м; ул.,,5 уа Прилепска Бригада,,-100м.; паркпвска 

ппврщина пкплу згради на ул.,,Васкп Карангелески,,-100м,  Нпви ппврщини и урим пауека вп П аркпу  

на  Мпгилауа –1500 м.                                                   Вкупнп   700.000,пп ден. 

- Ревизија на прпекуи за линиска инфрасурукуура 
 пд пбласуа на јавнпуп псвеулуваое.              Вкупнп   100.000,пп ден. 
             Вкупнп    800.000,пп ден. 

2. Изградба на пбјекуи вп енергеуикауа - јавнп псвеулуваое 

Лпкалиуеуи:  Ул.,,Кеј 1ви мај,, дел -200м; Ул.,, Браќа Миладинпвци,,-крак  200м (Тпшила 4); Ул.,,Ладп 

Лапецпу,,-крак 150м (ппкрај црква Св. Пеука); Ул.,,Дпре Дпрески,, дел 100м, Нпвппрпекуирана улица  

меду ул.,,Кпмиуска,, и  ул.,,Круме Беќар,,-200м.; ул., ул.,,Гпран Минпски,, -200 м; ул.,,Дебарца,,-350 м; 

ул. ,,Цар Сампил ,,-1000 м, Булевар ,,Гпце Делшев,,-600м, ул.,,Бранкп Секулпски - Белауа,,-500м, ул.,,Кеј 

19уи Сепуември,,-350м, ул.,, Кеј 9уи Сепуември ,, 300м,; псвеулуваое на фудбалски уерени вп с.Алинци, 

с.Гплемп Кпоари , с.Канауларци; ул.,,Александар Македпнски,,-500; ул.,,Нпжпу,,- 100м;  ул.,,Љубе 

Грујпски,,-дел 180 м ; ул.,,Максим Гпрки,,-100м;  ул.,,Јпрдан Грабулпски,,-200м; Ул.,,Преспанска ,,-180м,;   

ул.,,5-уа Прилепска Бригада,,-100м.; паркпвска ппврщина пкплу згради на ул.,,Васкп Карангелески,,-

100м , индусуриска зпна Меуалец 1, уипска населба Градина. 

          Вкупнп       6.100.000,пп ден. 

3. Рекпнсурукција на пбјекуи вп енергеуикауа - рекпнсурукција на јавнп псвеулуваое 

– дислпкација на кпнурплни уреди за суарууваое на јавнпуп псвеулуваое надвпр пд ТС  на ЕВН и 

вградуваое на сисуем за инуелигенунп управуваое и кпнурпла. 

- замена и вградуваое вп ппсупјни свеуилки на свеуилки сп лед дипди.    

        Вкупнп   1.000.000,пп ден. 

                           Вкупнп ЈА0    7.900.000,пп ден.  

JD0    ИЗГРАДБА, РЕКПНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА УЛИЦИ И  ППШТИНСКИ ПАТИШТА 

JD0        1.1.Технишка дпкуменуација (ппдгпувуваое прпекуи и  ревизија) 

ул.,,Кеј 1-ви Мај,,; ул. ,,Нпвппрпекуирана-кеј вп УЕ20.УБ20.03;  ул. Кеј 9уи Сепуември,,; булевар ,,Гпце 
Делшев,,; ул. ,,Трајкп Никплпски,,; мпсупви над градска река на улица ,,Трајкп Никплпски,, и на улица 
,,Ппбеда,,; ул. ,,Андпн Слабејкп,,; улици вп инд. зпна ,,Прилеп2,,; ул. ,,Целе Маврпски,,;ул.,,Бпца 

Иванпска,,.ул,,Пиринска ,,-крак,. ул. ,,Александар Македпнски,, ул. ,,Мице Kпзар,,; ул. ,,Јпска Jпрданпски,,; 
ул. ,,Бранкп Секулпски,,ул.,,Трајкп Тарцан,, ул.,,Гпга Димиурипски,, ул. ,,Леце Кпуески,,; ул. ,,Орде 
Шппела,,; улици вп населени месуа, ппщуински пау дп н.м. Марул; сппбраќајни прпекуи за режим на 
сппбраќај. 
                Вкупнп:           2.500.000,пп ден.   

 1.2. Одржуваое, рехабилиуација и  адапуација  на улици и пауищуа     
 - Тамппнираое на улици и пауищуа, заувпраое на ударни дупки, урпупари и пещашки пауеки и др, 
рехабилиуација на улициуе: ,,Мице Кпзар, Јпска Јпрданпски, Бранкп Секулпски-Белауа, Трајкп Тарцан,, 
              - Трпупари за некплку лпкации низ градпу 
                                                                 Вкупнп:        20.000.000,пп ден. 

              1.3.* Надпмесу за пдземен импу 
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Ул.,,Кеј 1-ви Мај,,; ул.,,Гпце Делшев,,-крак; Ул. ,,Ппбеда,,; ул. ,,Нпвппрпекуирана-кеј вп УЕ20.УБ20.03;         
ул.,,Бпца Иванпска,, Ул. ,,Нпвппрпекуирана-1,, вп УЕ 1и2, дел пд УБ 1.4и2.4; Ул.,,Суеван Забршанец,,; 
Ул.,,Цане Илиески,,-крак; ул.,,Орде Тууески,,-крак (КП бр.14712-дел);ул.,,Јпска Јпрданпски,,кп бр.КО 
Прилеп;  ул. вп н.м. Гплемп Кпоари; Ул.,,Браќа Миладинпвци,,; Ул.,,Велкп Јанкулпси-Суарипу,,-дел ; ул,,Кеј 
9 сепуември,,-крак (кп.бр.17961-дел) ; ул.,,Пиринска,,-крак, ул.ПР11-дел вп УЕ6-УБ 6.01     

                            Вкупнп:      6.000.000,пп ден. 
                                                       Вкупнп ЈД0    28.500.000,пп ден. 

JD А       1.* Изградба, рекпнсурукција и рехабилиуација на улици и пауишуа 
Ул. вп инд. зпна ,,Прилеп1,,-500м; Улица,,Кеј 1-ви Мај,,-1000м; Ул.,,Трајкп Никплпски,,-400м; Улица ,,Кеј 
,,9-уи Сепуември,,-300м;  Ул.,,Ппбеда,,-100м; Ул. ,,Славеј планина,, - 300м; ул. ,,Нпжпу,,-500м;ул.,,Бпца 
Иванпска,,.-100м. Ул. ,,Кирп Базеркпски,,-200м;ул.,,Крущевска Република,, 100м. Ул.,,Блаже Иванпски,,-
250м; ул.,,Цане Кпљарец,,-100, Ул.,,Кпрдун-150м; Ул. ,,Архимедпва,,-крак-150м; Ул.  нпвппрпекуирана-кеј 
вп УЕ20.УБ20.03-300м; Ул.,,Александар Македпнски,,-500м; Ул. ,,Гпга Ацев Симпнпвски-200м;  
ул.,,Дабнишки Завпј,,300м; Ул. ,,Кузман Јпсифпски,,-крак-100м;  Ул. ,,Булевар Гпце Делшев,,-600м; Ул.,,Гпга 
Димиурипски,,-400м;ул. ,,Илп Пппадинец,,-200м;ул.,,Орде Шппела,,-100 м.; ул.,,Леце Кпуески,,-300м.; 
ул.,,Целе Маврпски,,-300м; ул. вп Инд.зпна ,,Прилеп 2,,- 400 м;  Улици вп населени месуа. 
                                                                             (Развпјна прпграма)         Вкупнп JDА :     40.000.000,00ден. 

JG0      ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВПДПСНАБДУВАОЕ 

  1. Ппдгпупвка на Прпекуи за  линиски инфрасурукуурни градби                 300.000,ден.                                           
и хидрп-уехнишки пбјекуи                                                                                                                             
1.1. Лпкални впдпснабдиуелни сисуеми за Населени месуа 
-Крсуец (капуажа и резервпар) ,   Ленищуе-развпдна мрежа,                                                                          -
Галишани -  бунар и резервпар, Манасуир -развпдна мрежа                                                                                                                                 
1.2.   Транзиуен впд пд капуажа на саниран извпр ,,Лекпвп,,                                   
1.3. Прсуенесуа мрежа  (пд ул.„2-ри Авгусу,, дп Пивара)                                                                                                

1.4. Израбпука на Ревизии                                                                                                  100.000,ден.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
            1.4. Елабпрауи за Защуиуа на живпунауа  средина за линиски градби                                                                   

            2.  Израбпука на Оснпвни прпекуи                                                                                    300.000,ден.                                             

            - Ленищуе-развпдна мрежа, Крсуец -капуажа и резервпар                                                                                                                                     

 Галишани -  бунар и пумпна куќишка  

               -Индусуриска зпна вп УЕ 1.02,.1.04 и 1.05 

               - Индусуриска зпна Прилеп-2  УЕ 8.02  

             2.2. Израбпука на Ревизии         100.000,ден.                                            

          3.Елабпрауи за хидрплпщки испиууваоа сп цел изнапдаое  нпви извприщуа за впда    

 Лппауица,   Галишани,   Шепигпвп                                                                     200.000,ппден. 

             JGП   Прпекуна дпкуменуација       1.000.000,пп ден 

       4. Изградба на впдпснабдиуелни сисуеми  

сп  уреуиран надзпр над изградбауа

  - н.м.Ленищуе,    

  -Транзиуен впд пд капуажа и саниран извпр 

,Лекпвп,,,                                 

 -н.м. Галишани -  бунар                                                              

- н.м.Крсуец 

 

  -Индусуриска зпна вп УЕ 1.02,.1.04 и 1.05  

(Варпщ-Тпшила), 

  - Индусуриска зпна Прилеп-2  УЕ 8.02 (Супшнп 

Пазарищуе);   

                                                                                                             Изградба   JG0              1.000.000.00 ден. 

                                                                   Вкупнп    JG0             2.000.000.00 ден. 

 JIO   ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ПДВЕДУВАОЕ  И ПРПЧИСТУВАОЕ НА ПТПАДНИ ВПДИ 

          1. Ппдгпупвка на Прпекуи за  линиска инфрасурукуурна градба- АТМПСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА  
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- Нпв пбпден канал ппд Маркпви Кули 800м;  

Бул.Гпце Делшев (пд Браќа Миладинпви дп 

Сурущка)450м                                                                                       

- Ул.,,Александар Македпнски,,(пувпрен канал 

спрпуи АМС) 150 м. 

  - Каналисуваое на ппврщински впди пд ппупк 

Сарика  1500 м.(ул.,,Мешкин Камен,,) 

 - Ул. Цане Кузманпски;  

 -Зацевуваое на канал ппкрај ул. Б. Талески   

ул. А. Македпнски ( суанбени згради ,,Д. 

Наредникпу,) 

 - Рекпнсурукција на Талпжници за сливни 

ппврщински впди вп градпу (Варпщ, Щаупрпв Камен, 

Селешка)  

Траса пп улица Нпвппрпекуирана ,,С12,,(Супшнп 

Пазарищуе)                                                                                 

   2. Ппдгпупвка на Прпекуи за  линиска инфрасурукуурна градба- ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА  

 - Делници за Фекална канализација на ппедини улици низ градпу- 800  м. 

 -Лпкален канализациски сисуем за н.м.Селце  

  -Лпкален канализациски сисуем за н.м.Тппплшани,  

 -Лпкален канализациски сисуем за н.м.Галишани,         

   3. Ппдгпупвка на Оснпвни прпекуи  

             - АТМПСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА- 

- Нпв пбпден канал ппд Маркпви Кули 800м;  

-Бул.Гпце Делшев (пд Браќа Миладинпви дп 

Сурущка)450м                                                                                       

- Ул.,,Александар Македпнски,,(пувпрен канал 

спрпуи АМС) 150 м. 

  - Каналисуваое на ппврщински впди пд ппупк 

Сарика  (1500 м)заеднп сп уалпжница 

 - Ул. Цане Кузманпски;  

ул. А. Македпнски ( суанбени згради ,,Д. 

Наредникпу,) 

 - Санација на Талпжници за ппврщински впди 

вп градпу (Варпщ, Щаупрпв Камен, Селешка)                       

-  Индусуриска зпна вп УЕ 1.02,.1.04 и  1.05  

(Варпщ-Тпшила)                                                                           

- Индусуриска зпна Прилеп-2  УЕ 8.02                         

            - ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА- 

 - Делници за Фекална канализација на ппедини 

улици низ градпу- 800  м. 

   -Лпкален канализациски сисуем за Селце -

адапуација на ппсупешки прпеку   

  -Лпкален канализациски сисуем за Тппплшани,  

 -Лпкален канализациски сисуем за Галишани,           

   -Нпвппредвидена  индусуриска зпна вп УЕ 

1.02,.1.04 и  1.05  (Варпщ-Тпшила)                                      

- Индусуриска зпна Прилеп-2  УЕ 8.02 (Супшнп 

Пазарищуе)                

                                                                                                               

Прпекуи   „1,, дп ,,3,,                 600.000.00 ден

        4. Ревизии на прпекуни дпкуменуации                100.000.00 ден.  

    Прпекуни дпкуменуации          Вкупнп          700.000.00 ден. 

JIO    ИЗГРАДБА  НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПБЈЕКТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЈА                                                                            

 сп  уреуиран надзпр над изградбауа 

        1. ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 

- Делници за Фекална канализација на ппедини 

улици низ градпу- 800  м. 

   -Лпкален канализациски сисуем за Селце    

   -Лпкален канализациски сисуем за Тппплшани,  

    -Лпкален канализациски сисуем за Галишани,   

Дпизградба на: 

-Лпкален канализациски сисуем за Канауларци,     

 -Лпкален канализациски сисуем за Г. Кпоари,  

  

 

-  индусуриска зпна вп УЕ 1.02,.1.04 и  1.05  

(Варпщ-Тпшила), 

- Индусуриска зпна Прилеп-2  УЕ 8.02 (Супшнп 

Пазарищуе)  

 

             

Прешисуиуелна суаница и приклушпци  

на  Лпкален канализацискисисуем за М. Кпоари,             



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 16  од 26.12.2017 година 

 

45 
 

          2.  АТМПСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА                

- Нпв пбпден канал ппд Маркпви Кули 800м;    

 Бул.Гпце Делшев (пд Браќа Миладинпви дп  

Сурущка)450м - 

 - Ул.,,Александар Македпнски,,(пувпрен канал  

спрпуи АМС) 150 м. - Каналисуваое на 

ппврщински впди пд ппупк Сарика  1500 м. сп 

Талпжница 

 - Ул. Цане Кузманпски;  

 -Ул. спбирна ,,Нпжпу,,   

ул. А. Македпнски ( суанбени згради ,,Д. аредникпу,) 

 - Талпжници за сливни ппврщински впди вп 

градпу (Варпщ, Щаупрпв Камен, Селешка)  

- Траса пп улица Нпвппрпекуирана ,,С12,,(Супшнп 

Пазарищуе)                                                                                                        

-  индусуриска зпна вп УЕ 1.02,.1.04 и  1.05 ( самп 

уранзиуен пдвпден цевкпвпд ,1500м.                                      

- Индусуриска зпна Прилеп-2  УЕ 8.02 (Супшнп 

Пазарищуе)                                                                                 

                              Вкупнп              3.000.000,00 ден. 

                                                                                                         Вкупнп  JI0          3.700.000.00 ден.      

 JIА -  Изведба на сисуеми за пдведуваое и пречисууваое на пупадни впди 

  Кејски тидпви  и минпр кприуп на Градска Река  (гпрен и дплен уек)      

               Развпјна прпграма  JIА   вкупнп  16.000.000,00 

ден.     

  JIB - Изградба на нпв пбпден канал Варпщ, ппд Маркпви Кули 800м;                                                                   

                     Развпјна прпграма  JIB        вкупнп   10.000.000,пп ден.               

JL0   Изведба на прпекуи  

Пещашки мпсупви на Градска река и Дабнишки канал        Вкупнп  JL0        3.000.000,пп ден. 

 

JLA – Изградба на ппуппрни тидпви   

ул.,, Преспанска,, ул.,,Прпхпр Пшински,,ул.,,Благпја Крсуески,,  

Ппупрен тид на К.П.бр.21325/2,21326/2и21321/1-Пивара:,, Маркпви Кули,, 

Варпщ (ул.,,Илп Пплууещка,, ул.,,Иљп Пппадинец),, Дпбре Иванпски,, 

                 Развпјна прпграма  Вкупнп  JLA     4.000.000,пп ден .  

 JN0   УРБАНА ППРЕМА     

 Купуваое на ппрема и мащини             1.500.000,пп ден. 

Прпекуи                   500.000,пп ден  

Изградба на пбјекуи 

 Клупи за седеое, уезги,  уредуваое на  паркпви пп УЗ, пинг-ппнг маси 

 на пувпрен прпсупр, фигури за щах, кпнсурукции за велпсипеди, 

 скеју парк-дпкпмплеуираwe, уерен за  мини гплф,  

,Кпнсурукции за  инфпрмауивни уабли           2.000.000,пп ден.  

                Вкупнп JN0         4.000.000,пп ден.  

NAA  Изградба на ушилищуе              5.000.000,пп ден.  

LAO  Суадипн ,,Гпце Делшев,, - рекпнсурукција сп дпградба                        28.000.000,пп ден.   

6. ВИСИНА НА НАДПМЕСТПКПТ ЗА УРЕДУВАОЕ НА  ГРАДЕЖНПТП ЗЕМЈИШТЕ И НЕГПВА  

РАСПРЕДЕЛБА 

 Трпщпциуе  за уредуваое на градежнп земјищуе, се ууврдува спгласнп сп реалниуе 

урпщпци напрабени за сппдвеунипу суепен на уреденпсу на градежнпуп земјищуе сп пбјекуи на 
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кпмунална инфрасурукуура. Висинауа на урпщпциуе се пресмеууваау пп м2 на нпва кприсна 

ппврщина щуп ќе се гради и преусуавува збир на неуп ппврщиниуе на ппдпвиуе на сиуе 

прпсуприи на пбјекупу, спгласнп заверенипу пснпвен прпеку и анекс на пснпвнипу прпеку, 

ппмнпжен сп кпефициенупу дефиниран вп Правилникпу за суепенпу на уредуваоеуп на 

градежнпуп земјищуе сп пбјекуи на кпмуналнауа инфрасурукуура и нашинпу на ууврдуваое на 

висинауа на урпщпциуе за уредуваоеуп вп зависнпсу пд суепенпу на уреденпсу(Сл.весник 

93/2011, 65/12, 98/12, 113/33, 96/14, 107/14, 115/14, 36/14 и 193/2016). 

Суепенпу на уреденпсу на градежнп земјишуе и висинуа на урпшпциуе даден е вп следнауа 

уабела 

 Индиви- 

дуалнп 

суанпваое       

(евра/м2) 

Кплек- 

уивнп 

суанпваое        

(евра/м2) 

делпвни,  

јавни    

 и  други 

пбјекуи        

(евра/м2) 

прпизвпдсувп дисурибуција и сервиси    

(класа на намена Г), угпсуиуелски, 

уурисуишки,   хпуелски кпмплекси и 

пдмпралищуа (класа на намена А4)    

(евра/м2) 

- ппвиспк суепен 30 40 60 100 

- пснпвен суепен 26 35 40 100 

- ппнизпк суепе 15 20 30 100 

  

 Вп индусурискиуе зпни вп градпу, надпмесупкпу за уредуваое на градежнпуп земјищуе 

се пресмеуува на максималнауа неуп развиена ппврщина за градба прикажана вп уабеларнипу 

преглед пд сппдвеунипу ДУП за баранауа парцела. 

  За линиски инфрасурукуурни пбјекуи,  се плаќа надпмесупк вп зависнпсу пд дплжинауа 

кпја е прикажана вп прпекупу и гепдеускипу елабпрау и упа:   

 За  дплжина:     дп 1 км - 50 евра,            пд 1 км дп 10 км – 100 евра,                над 10 км – 

150 евра.  

 Надпмесупциуе изразени вп евра се пресмеууваау вп денарска прпуиввреднпсу, пп 

среден курс на Нарпдна банка на Република Македпнија на денпу на изгпувуваое на 

пресмеукауа. 

 Не се плаќа надпмесу за уредуваое на градежнп земјищуе за пбјекуи щуп ќе ги гради 

Опщуина Прилеп - Лпкална сампуправа и пбјекуи пслпбпдени сп Одлука на Спвеупу на 

Опщуина Прилеп. 

 Јавниуе преупријауија кпи врщау кпмунални дејнпсуи на ппдрашјеуп на Опщуина 

Прилеп, плаќаау за уредуваоеуп на градежнпуп земјищуе вп висина пд 30% пд вреднпсуа на 

пбјекуиуе пд кпмуналнауа инфрасурукуура щуп се градау, а се пд нивна надлежнпсу. 

 Пп иницијауива на  жиуелиуе на градпу и населениуе месуа, а вп услпви кпга исуиуе се 

заинуересирани сп месен самппридпнес да ушесувуваау вп уредуваоеуп на градежнпуп 

земјищуе, населениеуп ќе ушесувува сп 50% пд вреднпсуа на кпмуналниуе пбјекуи и 

инсуалации. 

 Медусебниуе права и пбврски за уредуваоеуп на градежнпуп земјищуе врз пснпва на 

дпкумену за сппсувенпсу, извпд пд план и пснпвен прпеку заверен пд Опщуина Прилеп, се 

уредуваау сп Дпгпвпр склушен ппмеду инвесуиупрпу и Градпнашалникпу на Опщуинауа. 

 Дп кплку вкупнипу пресмеуан прпсешен надпмесупк за кпнкреунауа лпкација не ги 

ппкрива урпщпциуе за уредуваое на исуауа, надпмесупкпу ќе се плаќа пп суварнп направениуе 
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урпщпци,  пп ппсебен урпщкпвник, за уредуваоеуп на лпкацијауа и на сппдвеунипу дел пд 

ппщирпкауа лпкација щуп ќе се регулира сп Анекс кпн дпгпвпрпу за уредуваое на градежнпуп 

земјищуе. 

 Дпкплку ппсупи впдпвпдна и/или канализаципна мрежа ппд пбјекупу или на 

расупјание пд еден меуар пд надвпрещнипу тид на пбјекупу за кпј се бара пдпбрение  за 

градеое, инвесуиупрпу е дплжен да изврщи рекпнсурукција (измесууваое) на впдпвпднауа 

и/или канализаципна мрежа на негпва смеука, пп преухпднп дпбиени хидрпуехнишки услпви 

пд давауелпу на услугауа. 

 Без дпбиена ппуврда пд надлежнипу субјеку дека се целпснп измирени пбврскиуе за 

надпмесупк за уредуваое на градежнпуп земјищуе, инвесуиупрпу не мпже да дпбие дпзвпла за 

уппуреба на пбјекупу и приклушпци на кпмуналнауа инфрасурукуура. 

Суимулауивна регулауива за плаќаое надпмесупк за уредуваое на градежнп земјишуе 

-Инвесуиупрпу има правп да ппднесе бараое за плаќаое на надпмесупкпу за уредуваое на 

градежнп земјищуе на рауи сп ууврдена динамика на плаќаое на следнипу нашин: 

 -инвесуиупрпу е дплжен да уплауи 50%(педесеу прпценуи) пд ууврденипу изнпс вп 

дпгпвпрпу, за надпмесу за уредуваое на градежнп земјищуе на денпу на ппупищуваое на 

дпгпвпрпу. Осуанауиуе 50%(педесеу прпценуи) инвесуиупрпу мпже да ги исплауи на щесу (6) 

рауи . 

6.1 Расппред на надпмесупкпу за уредуваое на градежнп земјишуе 

  Вп зависнпсу пд ппременпсуа и ппремуваоеуп на градежнпуп земјищуе 

прпценууалнпуп ушесувп на инфрасуукуурниуе пбјекуи и инсуалации вп уредуваоеуп на 

градежнпуп земјищуе изнесува: 

-  Објекуи и инсуалации пд заеднишкп инвесуираое 30 % 

-  Објекуи и инсуалации пд индивидуалнп инвесуиеаое 70 %, пд кпи за:  

     фекална канализација 15 %,       аумпсферска канализација 20 %,            впдпвпд 7 %,          

     улишнп псвеулуваое 10 %,              кплпвпз асфалу 37 %,                          урпупари 11 %. 

 Сппсувеникпу на градежнпуп земјищуе мпра да пбезбеди спгласнпсу за приклушуваое 

на пбјекупу на сппдвеунауа примарна или секундарна мрежа за индивидуалнп инвесуираое пд 

сппдвеунпуп кпмуналнп преупријауие. Дп кплку за ппсупјниуе кпмунални инсуалации, 

инвесуиупрпу не дпбие писмена ппуврда за исправнпсу на исуауа пд сппдвеунпуп кпмуналнпуп 

преупријауие, Опщуинауа ќе склуши Дпгпвпр за регулираое на надпмесупкпу за уредуваое на 

градежнпуп земјищуе, за индивидуалнп инвесуираое на инсуалацииуе. 

6.2  Надпмесупк за изградба на пбјекуи вп селп, впн населени месуа и пп ЛУПД 

         Инвесуиуприуе кпи ќе градау суанбени пбјекуи вп урбанпуп ппдрашје на населениуе 

месуа вп Опщуина Прилеп,  ќе плаќаау надпмесупк за уредуваоеуп на градежнпуп земјищуе вп 

висина пд 10 % пд надпмесупкпу пд  Оснпвнипу суепен вп градпу. 

 За псуанауиуе намени на пбјекуи, ќе се плаќа 30 % пд Оснпвнипу суепен вп градпу, 

псвен за прпизвпдсувп дисурибуција и сервиси (класа на намена Г), угпсуиуелски, 

уурисуишки,хпуелски кпмплекси и пдмпралищуа (класа на намена А4). 

  Дпкплку дп градежнауа парцела има ппсуавенп инфрасурукуура, инвесуиупрпу ќе плауи 

надпмесупк вп изнпс пд Оснпвнипу суепен вп градпу, према прпценупу даден вп упшка 6.1. пд 

пваа Прпграма. 
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                Инвесуиуприуе кпи ќе градау вп урбанпуп ппдрашје спгласнп на Урбанисуишкипу план 

впн населени месуа или Лпкална урбанисуишка планска дпкуменуација вп Опщуина Прилеп,  ќе 

плаќаау  надпмесупк за    заеднишкпуп инвесуираое вп изнпс пд  30 % пд  Оснпвнипу суепен вп 

градпу, псвен за прпизвпдсувп дисурибуција и сервиси(класа на намена Г), угпсуиуелски, 

уурисуишки, хпуелски кпмплекси и пдмпралищуа (класа на намена А4. 

  Дпкплку дп градежнауа парцела има ппсуавенп инфрасурукуура, инвесуиупрпу ќе плауи 

надпмесупк вп изнпс пд Оснпвнипу суепен вп градпу, према прпценупу даден вп упшка 6.1. пд 

пваа Прпграма. 

 Овие инвесуиупри сами си гп уредуваау градежнпуп земјищуе на ппуеснауа лпкација и 

си пбезбедуваау приклушпк на кпмуналниуе инсуалации. 

7. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАОЕ ЗА ИЗГРАДБА И ПДРЖУВАОЕ 

НА      ИНФРАСТРУКТУРАТА 

Вп слушај кпга градежнпуп земјищуе е уреденп сп изградена пснпвна инфрасурукуурна мрежа, 

а вп лпкалиуеупу каде се напда градежнауа парцела нема или не е целпснп изградена 

секундарнауа инфрасурукуура, а сппсувеникпу на земјищуеуп инсисуира сам сп свпи средсува 

да ја гради исуауа спгласнп заверена уехнишка дпкуменуација за градеое, дплжен е на 

Лпкалнауа сампуправа за изграденауа пснпвна мрежа, да и надпкнади урпщпк вп висина пд 30 

% пд надпмесупкпу за уредуваое на градежнпуп земјищуе ууврден сп Прпграмауа и да 

пвпзмпжи на идниуе сппсувеници на земјищуеуп приклушуваое на инфрасурукуурниуе мрежи 

без да му плауау надпмесупк.  

 Инфрасурукуурнауа мрежа щуп ќе ја гради сам уреба да биде уехнишки примена пд 

сппдвеунпуп кпмуналнп преупријауие и исуауа да ја предаде на лпкалнауа сампуправа без 

надпмесупк. 

 За изграден пбјеку или кпмунална инфрасурукуура, кпја уехнишки  е примена и сп неа 

суппанисува сппдвеунп надлежнп преупријауие, пп бараое на инвесуиупрпу ќе му биде пдбиен 

прпцену пд индивидуалнпуп задплжение за кприсуеое на упј пбјеку или инсуалација.   

 Оваа изградена инфрасурукуурна мрежа мпра да биде предадена на лпкалнауа 

сампуправа без надпмесупк, да се пвпзмпжи приклушуваое на нпви идни кприсници на 

земјищуеуп, а нпвиуе кприсници на земјищуеуп да и надпмесуау на лпкалнауа сампуправа 

целпсен надпмесупк за уредуваое на градежнпуп земјищуе. 

 Впдпснабдиуелен или канализаципнен сисуем изграден сп средсува на градани, 

дпмащни и сурански дпнаупри или други кприсници, сп дпгпвпр се пусуапува на управуваое на 

давауелпу на услугауа и преусуавува целина на единсувенипу впдпснабдиуелен или 

канализаципнен сисуем. 

8. ПРЕПДНИ И ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ 

1. За спрпведуваоеуп на пваа Прпграма надлежен е Градпнашалникпу на Опщуина Прилеп. 

2. Прпграмауа влегува вп сила нареднипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп ,,Сл.гласник на 

Опщуина Прилеп,,.   

Брпј  35 - 2649/23                                                                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ     
26.12.2017 гпдина                                      На спвеупу на Опщуина Прилеп                              
    П р и л е п                                                                                                             Миле Талески 
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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 БР.2831 

И 713/1 -KO КАНАТЛАРЦИ, НА БАРАЊЕ ОД 

АВДИЈА КУЧ 

 

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.2831 и 713/1 -KO Канатларци, на 

барање од Авдија Куч, се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08 - 2651/23                              ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2017 година                           на Општина Прилеп 
П р и л е п                                          Илија Јованоски 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 

1, член 13 од Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти ("Службен весник на 

РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 

од Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација ("Службен весник на РМ" 

бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 

од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

11/2008) Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.2831 

и 713/1 -KO Канатларци, на барање од Авдија Куч 

 

  член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.2831 и 713/1 -KO Канатларци. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник на 

Општина Прилеп‟‟. 

   
  

      Број 35 – 2649/24                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
    26.12.2017  година                  на Совет на Општина Прилеп 

         П р и л е п                                   Миле Талевски 

 

 

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.1438/1 -

KO ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД АВРАМОСКА 

АНЕТА 

 

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.1438/1 -KO Прилеп, на барање од 

Аврамоска Анета, се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08 - 2651/24                          ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2017 година                       на Општина Прилеп 

П р и л е п                                            Илија Јованоски 
 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 

1, член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 

23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација ("Службен весник на РМ" 

бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 

од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

11/2008) Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:  

 

 

 

 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 16  од 26.12.2017 година 

 

50 
 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.1438/1 -

KO Прилеп, на барање од Аврамоска Анета 

 

 

  член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.1438/1 -KO Прилеп. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник на 

Општина Прилеп‟‟. 

   
 
      Број 35 – 2649/25                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 

    26.12.2017  година             на Совет на Општина Прилеп 
         П р и л е п                                            Миле Талевски 
 

 

 

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.1447 -

KO ПРИЛЕП,НА БАРАЊЕ ОД СЕЛВИЈА 

АЈДАРОСКА 

 

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.1447 -KO Прилеп, на барање од 

Селвија Ајдароска, се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број 08 - 2651/25                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2017 година                               на Општина Прилеп 

П р и л е п                                                Илија  Јованоски 

 

 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 

1, член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 

23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација ("Службен весник на РМ" 

бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 

од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

11/2008) Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.1447 -

KO Прилеп, на барање од Селвија Ајдароска 

 

 

  член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.1447 -KO Прилеп. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник на 

Општина Прилеп‟‟. 

   
 

      Број 35 – 2649/26                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
    26.12.2017  година                на Совет на Општина Прилеп 

         П р и л е п                                     Миле Талевски 

 

 

 

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.4075 -KO 

ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД АНДОНОСКИ 

МАРЈАН 
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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.4075 -KO Варош, на барање од 

Андоноски Марјан, се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
 
 

Број 08 - 2651/26                         ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2017 година                       на Општина Прилеп 
П р и л е п                                        Илија Јованоски 

 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 

1, член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 

23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација ("Службен весник на РМ" 

бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 

од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

11/2008) Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.4075 -

KO Варош, на барање од Андоноски Марјан 

 

 

  член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.4075 -KO Варош. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник на 

Општина Прилеп‟‟. 

   
 

      Број 35 – 2649/27                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
    26.12.2017  година          на Совет на Општина Прилеп 

         П р и л е п                                  Миле Талевски 

 

 

 

 

 

 

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.919 -KO ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

АПОСТОЛОВСКИ ВЛАДО 

 

 

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.919 -KO 

Прилеп, на барање од Апостоловски Владо, се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 2651/27                                ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2017 година                             на Општина Прилеп 

П р и л е п                                                Илија Јованоски 

 
 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 

1, член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 

23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација ("Службен весник на РМ" 

бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 

од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

11/2008) Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.919 -

KO Прилеп, на барање од Апостоловски Владо 

 

  член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.919 -KO Прилеп. 
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член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник на 

Општина Прилеп‟‟. 

   

 
      Број 35 – 2649/28                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 

    26.12.2017  година               на Совет на Општина Прилеп 
         П р и л е п                                     Миле Талевски 

 

 

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.145 -

KO ЛЕНИШТА,НА БАРАЊЕ ОД 

ДИМИТРИЈА ДИМЕСКИ 

 

 

1.Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.145 -KO Леништа, на барање од 

Димитрија Димески, се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08 - 2651/28                          ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2017 година                       на Општина Прилеп 

П р и л е п                                          Илија Јованоски 

 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 

1, член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 

23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација ("Службен весник на РМ" 

бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 

од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

11/2008) Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:  

 

 

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.145 -

KO Леништа, на барање од Димитрија Димески 

 

 

  член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.145 -KO Леништа. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник на 

Општина Прилеп‟‟. 

   

 
 

      Број 35 – 2649/29                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 

    26.12.2017  година                на Совет на Општина Прилеп 
         П р и л е п                                           Миле Талевски 

 

 

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.3189 -

KO ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ЃОРЃИЈЕСКИ 

МАРТИН 

 

 

 

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.3189 -KO Прилеп, на барање од 

Ѓорѓијески Мартин, се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 2651/29                               ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2017 година                             на Општина Прилеп 

П р и л е п                                            Илија Јованоски 
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Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 

1, член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 

23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација ("Службен весник на РМ" 

бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 

од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

11/2008) Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.3189 -

KO Прилеп, на барање од Ѓорѓијески Мартин 

 

 

  член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.3189 -KO Прилеп. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник на 

Општина Прилеп‟‟. 

   

 
 

      Број 35 – 2649/30                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

    26.12.2017  година              на Совет на Општина Прилеп 

         П р и л е п                                          Миле Талевски 
 

 

 

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.2892/1 

-KO ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ЖАРКО 

ЈОРДАНОСКИ 

 

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 КПбр.2892/1 -KO Прилеп, на барање од 

Жарко Јорданоски, се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

 

Број 08 - 2651/30                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2017 година                               на Општина Прилеп 

П р и л е п                                                  Илија Јованоски 

 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 

1, член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 

23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација ("Службен весник на РМ" 

бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 

од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

11/2008) Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.2892/1 

-KO Прилеп, на барање од Жарко Јорданоски 

 

 

  член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.2892/1 -KO Прилеп. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник на 

Општина Прилеп‟‟. 

   
 

 
      Број 35 – 2649/31                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

    26.12.2017  година           на Совет на Општина Прилеп 

         П р и л е п                              Миле Талевски 
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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 БР.3021 -KO ВАРОШ, 

НА БАРАЊЕ ОД ЗОРАН АТАНАСОСКИ 

 

 

1.Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.3021 -KO Варош, на барање од 

Зоран Атанасоски, се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 

 

 
Број 08 - 2651/31                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2017 година                       на Општина Прилеп 

П р и л е п                                         Илија Јованоски 

 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 

1, член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 

23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација ("Службен весник на РМ" 

бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 

од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

11/2008) Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.3021 -

KO Варош, на барање од Зоран Атанасоски 

 

 

 

  член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.3021 -KO Варош. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на 

објавувањето во ‟‟Службен гласник на Општина 

Прилеп‟‟. 

   
 

 
      Број 35 – 2649/32                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 

    26.12.2017  година                 на Совет на Општина Прилеп 

         П р и л е п                                          Миле Талевски 
 

 

 

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.1061 -KO ПЛЕТВАР, 

НА БАРАЊЕ ОД ЗОРАН ДАМЧЕСКИ 

 

 

 

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.1061 -KO Плетвар, на барање од 

Зоран Дамчески, се објавува  во “Службен гласник 

на Општина Прилеп”. 

 
   

Број 08 - 2651/32                          ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2017 година                       на Општина Прилеп 

П р и л е п                                          Илија Јованоски 
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Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 

1, член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 

23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација ("Службен весник на РМ" 

бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 

од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

11/2008) Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.1061 -

KO Плетвар, на барање од Зоран Дамчески 

 

 

  член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.1061 -KO Плетвар. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник на 

Општина Прилеп‟‟. 

   

 

 
      Број 35 – 2649/33                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
    26.12.2017  година                    на Совет на Општина Прилеп 

         П р и л е п                                       Миле Талевски 

 

 

 

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.414 -KO 

ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ 

ОД КОСТОСКА НАДА 

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.414 -KO Прилеп, на барање од 

Костоска Нада, се објавува  во “Службен гласник 

на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08 - 2651/33                               ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2017 година                               на Општина Прилеп 

П р и л е п                                              Илија Јованоски 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 

1, член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 

23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација ("Службен весник на РМ" 

бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 

од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

11/2008) Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.414 -

KO Прилеп, на барање од Костоска Нада 

 

 

  член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.414 -KO Прилеп. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник на 

Општина Прилеп‟‟. 

   

 
 

      Број 35 – 2649/34                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

    26.12.2017  година                     на Совет на Општина Прилеп 

         П р и л е п                                                Миле Талевски 
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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 БР.2328 -KO ДАБНИЦА, 

НА БАРАЊЕ ОД КРЕМЧЕСКИ КИРЕ 

 

 

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.2328 -KO Дабница, на барање од 

Кремчески Кире, се објавува  во “Службен гласник 

на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08 - 2651/34                          ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2017 година                         на Општина Прилеп 
П р и л е п                                        Илија Јованоски 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 

1, член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 

23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација ("Службен весник на РМ" 

бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 

од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

11/2008) Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.2328 -

KO Дабница, на барање од Кремчески Кире 

 

  член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.2328 -KO Дабница. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник на 

Општина Прилеп‟‟. 

   
 

      Број 35 – 2649/35                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
    26.12.2017  година                    на Совет на Општина Прилеп 

         П р и л е п                                          Миле Талевски 

 

 

 

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.1703 -KO 

ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД МАРТИНОСКИ 

ЉУПЧО 

 

 

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.1703 -KO 

Прилеп, на барање од Мартиноски Љупчо, се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

Број 08 - 2651/35                        ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2017 година                      на Општина Прилеп 
П р и л е п                                      Илија Јованоски 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 

1, член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 

23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација ("Службен весник на РМ" 

бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 

од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

11/2008) Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 26.12.2017 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 бр.1703 -

KO Прилеп, на барање од Мартиноски Љупчо 

 

 

  член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.1703 -KO Прилеп. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник на 

Општина Прилеп‟‟. 

   

 
 

 

      Број 35 – 2649/36                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
    26.12.2017  година                  на Совет на Општина Прилеп 

         П р и л е п                                    Миле Талевски 

 
 

 

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.3995 - 

KO ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД МИРЈАНА 

РИСТЕСКА 

 

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.3995 -KO Варош, на барање од 

Мирјана Ристеска, се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08 - 2651/36         ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2017 година                                          на Општина Прилеп 
П р и л е п                          Илија Јованоски 

 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 

1, член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 

23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација ("Службен весник на РМ" 

бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 

од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

11/2008) Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.3995 -

KO Варош, на барање од Мирјана Ристеска 

 

  член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.3995 -KO Варош. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник на 

Општина Прилеп‟‟. 

   

 
 

      Број 35 – 2649/37                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
    26.12.2017  година               на Совет на Општина Прилеп 

         П р и л е п                                 Миле Талевски 

 

 

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.2964/9 - 

KO ПРИСАД, НА БАРАЊЕ ОД НАТАША 

МИЛЕСКА МИХАЈЛОСКА 
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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.2964/9 -KO Присад, на барање од 

Наташа Милеска Михајлоска, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08 - 2651/37                        ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2017 година                       на Општина Прилеп 

П р и л е п                                         Илија Јованоски 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 

1, член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 

23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација ("Службен весник на РМ" 

бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 

од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

11/2008) Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.2964/9 

-KO Присад, на барање од Наташа Милеска 

Михајлоска 

 

  член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.2964/9 -KO Присад. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник на 

Општина Прилеп‟‟. 

   

 
 

      Број 35 – 2649/38                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 

    26.12.2017  година              на Совет на Општина Прилеп 

         П р и л е п                                    Миле Талевски 

 

 

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.28/3 -KO 

ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД РИСТЕСКИ 

МИЛЕ 

 

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.28/3 -KO Прилеп, на барање од 

Ристески Миле, се објавува  во “Службен гласник 

на Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 2651/38                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2017 година                      на Општина Прилеп 

П р и л е п                                     Илија Јованоски 
 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 

став 1, член 13 од Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти ("Службен весник на 

РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 

од Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација ("Службен весник на РМ" 

бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 

од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

11/2008) Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.28/3 -

KO Прилеп, на барање од Ристески Миле 

 

член 1 

Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.28/3 -KO Прилеп. 

 

член 2 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник на 

Општина Прилеп‟‟. 

   
      Број 35 – 2649/39                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 

26.12.2017  година         на Совет на Општина Прилеп 

        П р и л е п                            Миле Талевски 
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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 БР.1047 -

KO ПРИЛЕП,НА БАРАЊЕ ОД РУБИНЧО 

АЛЕКСОСКИ 

 

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 КПбр.1047 -KO Прилеп, на барање од 

Рубинчо Алексоски, се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08 - 2651/39                               ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2017 година                              на Општина Прилеп 
П р и л е п                                             Илија Јованоски 

 

 

 

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

член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 

23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација ("Службен весник на РМ" 

бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 

од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

11/2008) Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.1047 -

KO Прилеп, на барање од Рубинчо Алексоски 

 

  член 1 

Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.1047 -KO Прилеп. 

член 2 

 Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник на 

Општина Прилеп‟‟. 

   
 

      Број 35 – 2649/40                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
    26.12.2017  година                    на Совет на Општина Прилеп 

         П р и л е п                                            Миле Талевски 

 

 

 

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.4050/2 -KO ВАРОШ, 

НА БАРАЊЕ ОД СНЕЖАНА АНДОНОСКА 

 

 

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 КПбр.4050/2 -KO Варош, на барање од 

Снежана Андоноска, се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
 

Број 08 - 2651/40                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2017 година                       на Општина Прилеп 

П р и л е п                                       Илија Јованоски 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 

1, член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 

23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација ("Службен весник на РМ" 

бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 

од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

11/2008) Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 26.12.2017 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 бр.4050/2 

-KO Варош, на барање од Снежана Андоноска 

 

 

  член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.4050/2 -KO Варош. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник на 

Општина Прилеп‟‟. 

   
 

      Број 35 – 2649/41                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 

    26.12.2017  година                    на Совет на Општина Прилеп 
         П р и л е п                                           Миле Талевски 

 

 

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.1699 -KO ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ 

ОД СТЕВАН АТАНАСОСКИ 

 

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.1699 -KO 

Прилеп, на барање од Стеван Атанасоски, се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

 

Број 08 - 2651/41                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.12.2017 година                              на Општина Прилеп 

П р и л е п                                             Илија Јованоски 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 

1, член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 

23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација ("Службен весник на РМ" 

бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 

од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

11/2008) Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.1699 -

KO Прилеп, на барање од Стеван Атанасоски 

 

  член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.1699 -KO Прилеп. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник на 

Општина Прилеп‟‟. 

   
 

      Број 35 – 2649/42                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
    26.12.2017  година              на Совет на Општина Прилеп 

         П р и л е п                                     Миле Талевски 

 

 

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.431 -

KO ЛЕНИШТЕ, НА БАРАЊЕ ОД 

АЛЕКСАНДАР ТОДОРОСКИ 
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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.431 -KO Лениште, на барање од 

Александар Тодороски, се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08 - 2651/42                              ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2017 година                            на Општина Прилеп 

П р и л е п                                           Илија Јованоски 
 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 

1, член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 

23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација ("Службен весник на РМ" 

бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 

од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

11/2008) Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.431 -

KO Лениште, на барање од Александар Тодороски 

 

  член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.431 -KO Лениште. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник на 

Општина Прилеп‟‟. 

   
      Број 35 – 2649/43                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
    26.12.2017  година                   на Совет на Општина Прилеп 

         П р и л е п                                             Миле Талевски 

 

 

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.956/1 -KO ВАРОШ, 

НА БАРАЊЕ ОД ТРАЈКОСКА ВИОЛЕТА 

 

 

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.956/1 -KO Варош, на барање од 

Трајкоска Виолета, се објавува  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

Број 08 - 2651/43                         ГРАДОНАЧАЛНИК 

26.12.2017 година                      на Општина Прилеп 
П р и л е п                                    Илија Јованоски 
 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 

1, член 13 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 

23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација ("Службен весник на РМ" 

бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 

од Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

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

11/2008) Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.956/1 

-KO Варош, на барање од Трајкоска Виолета 

  член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

на планскиот опфат  и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.956/1 -KO Варош. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ‟‟Службен гласник на 

Општина Прилеп‟‟. 

   
 

      Број 35 – 2649/44                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

    26.12.2017  година                    на Совет на Општина Прилеп 
         П р и л е п                                         Миле Талевски 
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