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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  КВАРТАЛНОТ  ИЗВЕШТАЈ 

 ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА  

КВАРТАЛ  ОД 01.04.2013 ДО 30.06.2013 ГОДИНА 

 

 

 1. Решението за усвојување на Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на 

Општина Прилеп за Квартал од 01.04.2013 до 30.06.2013 година, се објавува во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

 

 
Број  08 - 2075/1                                                                                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

30.08.2013 година                                                                                                                            на Општина Прилеп 

  П р и л е п                                                                                                                                           Марјан Ристески 
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   Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 

Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

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

СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ 

ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА  ЈКП 

“ПАЗАРИ” - ПРИЛЕП  ЗА ПЕРИОДОТ ОД 

01.04.2013 ДО 30.06.2013 ГОДИНА 

           

                1. Решението за давање согласност на 

Финансискиот извештај  за финансиското 

работење на  ЈКП “Пазари” - Прилеп  за периодот 

од 01.04.2013 до 30.06.2013 година,  се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 2075/2  ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2013 година                                 на Општина Прилеп 

  П р и л е п                                    Марјан Ристески 

 

                Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од 

Законот за јавни претпријатија (“Службен весник 

на РМ” бр. 38/96, 6/2002, 40/2003 и 49/2006), член 

36 став 1 точка 9 од Законот за локалната 

самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002) и 

член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина 

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп 

на седницата, одржана на  30.08.2013 година, 

донесе: 

 
Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 

за давање согласност на  Финансискиот Извештај 

за финансиското работење  на  ЈКП за “Пазари” -  

Прилеп  за периодот  од 01.04.2013 до 30.06.2013 

година 

 
            1. Се дава согласност на Финансискиот 

Извештај за финансиското работење  на  ЈКП за 

“Пазари” -  Прилеп  за периодот  од 01.04.2013 до 

30.06.2013 година. 
            2. Решението влегува во сила со денот на 

објавувањето во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
Број  07 - 2067/3                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2013 година                    на Советот на Општина Прилеп       
    П р и л е п                                         м-р Никола Димески 

 
 

 
   Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

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

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА   РЕШЕНИЕТО ЗА 

ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА  ФИНАНСИСКИОТ 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА  

ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” - ПРИЛЕП  

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.04.2013 

ДО 30.06.2013 ГОДИНА 

 

  1. Решението за давање согласност на  

Финансискиот извештај  за финансиското работење 

на  ЈКП “Водовод и Канализација” - Прилеп  за 

периодот од 01.04.2013 до 30.06.2013 година,     се 

објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 2075/3                    ГРАДОНАЧАЛНИК 

30.08.2013 година                                     на Општина Прилеп 
  П р и л е п                                                         Марјан Ристески 

 

 

                Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од 

Законот за јавни претпријатија (“Службен весник 

на РМ” бр. 38/96, 6/2002, 40/2003 и 49/2006), член 

36 став 1 точка 9 од Законот за локалната 

самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002) и 

член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина 

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп 

на седницата, одржана на  30.08.2013 година, 

донесе: 

 
Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 

за давање согласност на  Финансискиот Извештај 

за финансиското работење  на  ЈКП за “Водовод и 

канализација” -  Прилеп  за периодот  од 

01.04.2013 до 30.06.2013 година. 

 
            1. Се дава согласност на Финансискиот 

Извештај за финансиското работење  на  ЈКП за 

“Водовод и канализација” -  Прилеп  за периодот  

од 01.04.2013 до 30.06.2013 година. 
            2. Решението влегува во сила со денот на 

објавувањето во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
Број  07 - 2067/4                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2013 година                       на Советот на Општина Прилеп       
    П р и л е п                                            м-р Никола Димески 

 

  
   Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 

Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА  

ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 

ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА  ЈКП 

,,КОМУНАЛЕЦ’’-  ПРИЛЕП  ЗА ПЕРИОДОТ 

ОД 01.04.2013 ДО 30.06.2013 ГОДИНА 
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                1. Решението за давање согласност на  

Финансискиот извештај  за финансиското 

работење на  ЈКП ,,Комуналец’’-  Прилеп  за 

периодот од 01.04.2013 до 30.06.2013 година, се 

објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
Број  08 - 2075/4                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2013 година                                на Општина Прилеп 

  П р и л е п                                                       Марјан Ристески 

 

                Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од 

Законот за јавни претпријатија (“Службен весник 

на РМ” бр. 38/96, 6/2002, 40/2003 и 49/2006), член 

36 став 1 точка 9 од Законот за локалната 

самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002) 

и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина 

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп 

на седницата, одржана на  30.08.2013 година, 

донесе: 
 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 
за давање согласност на  Финансискиот Извештај 

за финансиското работење  на  ЈКП за 

“Комуналец” -  Прилеп  за периодот   од 

01.04.2013 до 30.06.2013 година 
 

            1. Се дава согласност на Финансискиот 

Извештај за финансиското работење  на  ЈКП за 

“Комуналец” -  Прилеп  за периодот  од 01.04.2013 

до 30.06.2013 година. 
            2. Решението влегува во сила со денот на 

објавувањето во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

  
Број  07 - 2067/5                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2013 година                  на Советот на Општина Прилеп       
    П р и л е п                                   м-р Никола Димески 

 

   Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

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

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА  ФИНАНСИСКИОТ 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА  

ЈП ЗА ПУП- ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.04.2013 

ДО 30.06.2013 ГОДИНА 

 

                  1. Решението за давање согласност на  

Финансискиот извештај  за финансиското 

работење на  ЈП за ПУП- Прилеп  за периодот од 

01.04.2013 до 30.06.2013 година,    се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 

 
Број  08 - 2075/5                ГРАДОНАЧАЛНИК 

30.08.2013 година                              на Општина Прилеп 

  П р и л е п                                                       Марјан Ристески 
 

                Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од 

Законот за јавни претпријатија (“Службен весник 

на РМ” бр. 38/96, 6/2002, 40/2003 и 49/2006), член 

36 став 1 точка 9 од Законот за локалната 

самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002) 

и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина 

Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 

бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп 

на седницата, одржана на  30.08.2013 година, 

донесе: 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 
за давање согласност на  Финансискиот Извештај 

зафинансиското работење  на  ЈП за ПУП -  

Прилеп  за периодот   од 01.04.2013 до 30.06.2013 

година 

 
 
            1. Се дава согласност на Финансискиот 

Извештај за финансиското работење  на  ЈП за 

ПУП -  Прилеп  за периодот  од 01.04.2013 до 

30.06.2013 година. 
            2. Решението влегува во сила со денот на 

објавувањето во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
Број  07 - 2067/6                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2013 година                     на Советот на Општина Прилеп       
    П р и л е п                                           м-р Никола Димески 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

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

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА  ОДЛУКАТА ЗА 

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА 

ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
          

               1. Одлуката за изменување и 

дополнување на Одлуката за основање на Јавно 

сообраќајно претпријатие,    се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 2075/6               ГРАДОНАЧАЛНИК 

30.08.2013 година                               на Општина Прилеп 
  П р и л е п                                                       Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член 1, 9 и 10 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на РМ” 

бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009, 97/2010 и 6/2012), член 36 став 1 точка 4 

од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на РМ бр.5/2002) и член 26 став 1 точка 4 

од Законот за локална самоуправа („Службен 

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

11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 30.08.2013 година, донесе: 
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О   Д   Л   У   К   А 

за изменување и дополнување на Одлуката за 

основање на Јавно сообраќајно претпријатие 

 

Член 1 

 Во Одлуката за основање на Јавно 

сообраќајно претпријатие („Службен гласник на 

Општина Прилеп” бр.10/2013  ),  членот 2   се 

менува и гласи: 

 „ Јавното сообраќајно претпријатие ќе ги 

врши следниве дејности: 

- 49.31 Градски и приградски патнички 

копнен транспорт, 

- 49.39 Друг патнички копнен 

транспорт неспомнат на друго место и 

- 52.21. Услужни дејности поврзани со 

копнениот превоз. 

Претежна дејност на Јавното сообраќајно 

претпријатие ќе биде 49.31. Градски и 

приградски патнички копнен транспорт.” 

Член 2 

              Членот 4 се дополнува со два нови става 2 

и 3 кои гласат: 

 „ Вредноста на подвижниот имот кој се 

вложува во новооснованото Јавно сообраќајно 

претпријатие, како оснивачки влог изнесува 

4.920.000 денари ( четиримилиони 

деветстотиниидваесет илјади денари). 

 Оснивачкиот влог од 4.920,000 денари за 

подвижен имот од став 1 на овој член ќе се 

прокнижи во финансовата евиденција во 

новооснованото Јавно претпријатие во актива и 

пасива како средства и извори на средства”. 

 

Член 3 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „ Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 

 
Број  07 - 2067/7                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2013 година                     на Советот на Општина Прилеп       
    П р и л е п                                             м-р Никола Димески 

 

 

   Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

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

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА  РЕШЕНИЕТО ЗА 

ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ ВО УПРАВЕН 

ОДБОР НА ЈАВНОТО СООБРАЌАЈНО 

 ПРЕТПРИЈАТИЕ 

           
 

            1. Решението за именување на членови во 

Управен одбор на Јавното сообраќајно 

претпријатие,     се објавува во "Службен гласник 

на Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 2075/7                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

30.08.2013 година                               на Општина Прилеп 
  П р и л е п                                                       Марјан Ристески 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од 

Законот за локална самоуправа(Службен весник на 

Р.М.бр.5/2002 ), член 17 од Законот за јавните 

претпријатија  (“Сл.весник на РМ” бр.38/1996, 

6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 

и 6/2012 ), член 26 став 1 точка 29 од Статутот на 

Општина Прилеп (Службен гласник на Општина 

Прилеп бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008 ) и член 11 од 

Одлуката за основање на Јавно сообраќајно 

претпријатие (Службен гласник на Општина 

Прилеп бр.10/20013) Советот на Општина Прилеп 

на седницата одржана на 30.08.2013 година, 

донесе: 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

за именување на членови во Управниот одбор на 

Јавното сообраќајно претпријатие 

 

 

           1. Со ова Решение  за членови во 

Управниот одбор на Јавното сообраќајно 

претпријатие се именуваат: 

- Костадиноски Душко – дипломиран 

сообраќаен инженер 

-  Николоски Александар - дипломиран 

сообраќаен инженер 

- Нешкоски Александар – дипломиран на 

јавна администрација  

- Ѓорески Рубин – машински инженер  

- Тодороска Цвете – дипломиран 

економист  

- Димитриески Филип – м-р по 

економски науки  

-  Александар Ѓорески-дипломиран 

сообраќаен инжинер 

 

          2.  Мандатот на членовите на Управниот 

одбор трае 4 години. 

           3.Решението да се достави до 

именуваните, до Јавното сообраќајно 

претпријатие, архивата и Градоначалникот на 

Општина Прилеп. 

           4.Ова Решение влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
Број  07 - 2067/8                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2013 година                      на Советот на Општина Прилеп       
    П р и л е п                                            м-р Никола Димески 
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   Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

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

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА  РЕШЕНИЕТО ЗА 

ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ ВО  НАДЗОРЕН 

ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА 

МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ 

НА ЈАВНОТО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ    

  

                1. Решението за именување на членови 

во  Надзорен одбор за контрола на материјално-

финансиското работење на Јавното сообраќајно 

претпријатие,     се објавува во "Службен гласник 

на Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 2075/8                ГРАДОНАЧАЛНИК 

30.08.2013 година                             на Општина Прилеп 

  П р и л е п                                                     Марјан Ристески 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локална самоуправа (Службен весник 

на Р.М.бр.5/2002), член 26 од Законот за јавните 

претпријатија (“Сл.весник на РМ” бр.38/1996, 

6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 

и 6/2012 ), и член 12 од Одлуката за основање на 

Јавно сообраќајно претпријатие (Службен гласник 

на Општина Прилеп бр.10/20013), Советот на 

Општина Прилеп на седницата одржана на 

30.08.2013 година, донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за именување на членови во Надзорен одбор за 

контрола на материјално-финансиското работење  

на Јавното сообраќајно претпријатие 

 

             1. Со ова Решение  за членови во Надзорен 

одбор за контрола на материјално-финансиското 

работење на Јавното сообраќајно претпријатие се 

именуваат: 

- Карчески Митре – дипломиран економист 

- Мантароски Јане – дипломиран на јавна 

администрација 

- Шишкоски Јованчо – дипломиран економист 

- Петар Николоски – дипломиран правник 

- Соња Јорданоска-дипломиран економист 

    2. Мандатот на членовите на Надзорен одбор за 

контрола на материјално финансиското работење 

трае 4 години. 

                    3. Решението да се достави до 

именованите, до Јавното сообраќајно 

претпријатие, архивата и Градоначалникот на 

Општина Прилеп. 

                   4. Ова Решение влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето  во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
Број  07 - 2067/9                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2013 година           на Советот на Општина Прилеп       
    П р и л е п                           м-р Никола Димески 

                Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

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

Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 

Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

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

СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ 

НА КОНСОЛИДИРАНАТА ПРЕСМЕТКА  ЗА 2012 

ГОДИНА БР.02-605/1  ОД ЈКП,,КОМУНАЛЕЦ’’И 

ДООЕЛ,,ТЕРМИНАЛ-КОМУНАЛЕЦ’’ - ПРИЛЕП 

 

             1. Решението за давањесогласност на 

Одлуката за усвојување на консолидираната 

пресметка  за 2012 година бр.02-605/1  од 

јкп,,комуналец’’и дооел ,,терминал-комуналец’’ - 

прилеп, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 2075/9                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

30.08.2013 година                               на Општина Прилеп 

  П р и л е п                                                        Марјан Ристески 
 

 

         Vrz osnova na ~len 11 stav 1 od Zakonot 
za javni pretprijatija ("Slu`ben vesnik na 
RM" 38/96, 6/2002 i 40/2003) ~len 36 to~ka 15 od 
Zakonot za lokalna samouprava  ("Slu`ben 
vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 26 stav 1 to~ka 
46 od Statutot na Op{tina Prilep ("Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep" 6/2003), Sovetot 
na Op{tina Prilep na sednicata, odr`ana na 
30.08.2013 godina,  donese:  
 

R    E    [    E    N    I    E 
za davawe soglasnost na Odlukata za 

usvojuvawe na konsolidiranata presmetka  za 
2013 godina br.02-605/1 od JKP "Komunalec" i 

DOOEL "Terminal-Komunalec" 
- Prilep 

 

           1. Se dava soglasnost na na Odlukata za 
usvojuvawe na konsolidiranata presmetka  za 
2013 godina br.02-605/1  od JKP "Komunalec" i 
DOOEL "Terminal-Komunalec"  - Prilep. 
          2. Re{enieto }e se objavi vo "Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep". 
 
Број  07 - 2067/10                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2013 година                    на Советот на Општина Прилеп       
    П р и л е п                                        м-р Никола Димески 

 

 

   Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

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

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

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНАМЕНА 

НА СРЕДСТВА ВО ИЗНОС ПРЕДВИДЕНИ ВО 

ПРОГРАМАТА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА 

ТРОШОЦИТЕ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈКП 

„ПАЗАРИ„ - ПРИЛЕП ЗА2013 ГОДИНА 

БР.02-214/1-5 
 

  1.  Решението за давање согласност на 

Одлуката за пренамена на средства во износ 

предвидени во Програмата за субвенционирање на 

трошоците од работењето на ЈКП „Пазари„ - 

Прилеп за 2013 година Бр.02-214/1-5,     се објавува 

во "Службен гласник на Општина Прилеп". 

 

 
Број  08 - 2075/10  ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2013 година                на Општина Прилеп 

  П р и л е п                                    Марјан Ристески 

 
 

              Врз основа на член 11 став 1 од Законот за 

јавни претпријатија (“Службен весник на РМ” 

38/96, 6/2002 и 40/2003) член 36 точка 15 од 

Законот за локална самоуправа  (“Службен весник 

на РМ” бр.5/2002) и член 26 став 1 точка 46 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник 

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

Прилеп на седницата, одржана на 13.08.2012 

година,  донесе:  

 
Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е 

за давање согласност на Одлуката за пренамена на 

средства во износ предвидени  во Програмата за 

субвенционирање  на трошоците   од работењето 

на  ЈКП “Пазари” -  Прилеп  за 2013 година 

Бр. 02-214/1-5 

 
 
               1. Се дава согласност на Одлуката за 

пренамена на средства во износ предвидени во  

Програмата за субвенционирање  на трошоците   

од работењето на  ЈКП “Пазари” -  Прилеп  за 2013 

година Бр. 02-214/1-5. 

 
 2. Се одобрува да се изврши пренамена на 
средства за Доградба на деловен објект во износ од 

2.035.552,00 ден. предвидени во Програмата за 
субвенционирање на трошоците од работењето на 

ЈКП,, Пазари’’ Прилеп за 2013 година,за која е 
донесено решение за давање на согласност бр.07-

3411/6 од 27.12.2012 година. 

 
               3. Решението ќе се објави во “Службен 

гласник на Општина Прилеп”. 

 
 
Број  07 - 2067/11                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2013 година           на Советот на Општина Прилеп       
    П р и л е п                           м-р Никола Димески 

 

 
 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

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

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА  ОДЛУКАТА ЗА 

ПОДДРШКА НА ПРОЕКТОТ „ЕКОТУРА 

ЛЕРИН - ПЕЛАГОНИЈА” 

           
                    1.  Одлуката за поддршка на проектот 

„Екотура Лерин - Пелагонија” ,   се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 

 
Број  08 - 2075/11                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

30.08.2013 година                                на Општина Прилеп 

  П р и л е п                                                       Марјан Ристески 
 

 

               Врз основа на член 22 став 2, 3 и 5 и член 

36 став 1 точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на РМ 5/2002) и член 

14 став 2, 3 и 5 и член 26 став 1 точка 46 од 

Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник 

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

Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 30.08.2013 год. донесе: 

 

О Д Л У К А 

За поддршка на проектот  

„Екотура Лерин - Пелагонија”   

 

 

Член 1 

                Со оваа одлука се потврдува поддршката 

на проекот „Екотура Лерин - Пелагонија”  (на 

англиски јазик Ецотоур Флорина - Пелагониа) кој 

ќе биде аплициран од страна на Општина Прилеп 

во партнерство со Општина Лерин, на третиот 

повик за доставување на проектни предлози од 

ИПА Програмата за прекугранична соработка  

помеѓу Република Грција – Република Македонија 

2007-2013, во Приоритетната оска 1 – 

Унапредување на прекуграничниот економски 

развој, мерка 1.3 - Промоција на одржлив туризам. 

 

Член 2 

               Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во Службен гласник на Општина 

Прилеп. 

 

 
Број  07 - 2067/12                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 

30.08.2013 година           на Советот на Општина Прилеп       
    П р и л е п                           м-р Никола Димески 

 

 



Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep  broj 11  od 30.08.2013   godina 

 

43 
 

   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 

ПОДДРШКА НА ПРОЕКТОТ „ОДРЖЛИВА 

ЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА НА 

ОПШТИНИТЕ ОД ПРЕКУГРАНИЧНАТА 

ОБЛАСТ “ 

           
                1.   Одлуката за поддршка на проектот 

„Одржлива енергетска мрежа на општините од 

прекуграничната област,     се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 2075/12                                ГРАДОНАЧАЛНИК 

30.08.2013 година                               на Општина Прилеп 

  П р и л е п                                                       Марјан Ристески 
 

 

               Врз основа на член 22 став 2, 3 и 5 и член 

36 став 1 точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на РМ 5/2002) и член 

14 став 2, 3 и 5 и член 26 став 1 точка 46 од 

Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник 

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

Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 30.08.2013 год. донесе: 

 

О Д Л У К А 

За поддршка на проектот „Одржлива енергетска 

мрежа на општините од прекуграничната област “   

 

Член 1 

                 Со оваа одлука се потврдува поддршката 

на проекот „ Одржлива енергетска мрежа на 

општините од прекуграничната област“ (на 

англиски јазик "Sustainable Energy thematic network 

of cross-border Local Authorities"), со акроним 

ENERGYNET кој ќе биде аплициран од страна на 

Општина Прилеп во партнерство со Општина 

Велес од Република Македонија, и општините 

Лерин, Ираклија и Висалтија од Република Грција 

на третиот повик за доставување на проектни 

предлози од ИПА Програмата за прекугранична 

соработка  помеѓу Република Грција – Република 

Македонија 2007-2013, во Приоритетната оска 2 – 

Зајакнување на реурсите на животната средина и 

културното наследство во програмската област, 

мерка 2.1 – Промоција и заштита на ресурсите на 

животната средина во областа. 

Член 2 

               Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во Службен гласник на Општина 

Прилеп. 

 
Број  07 - 2067/13                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

30.08.2013 година                    на Советот на Општина Прилеп       

    П р и л е п                                        м-р Никола Димески 

 

   Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

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

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА ОДЛУКАТА ЗА 

ПОДДРШКА НА ПРОЕКТОТ „ВАРОШ – И, 

ЦЕНТАР ЗА ВОЛОНТЕРИ И 

КАМП АКТИВНОСТИ”  СО АКРОНИМ 

„ВАРОШ – И ВКА” 

 

                 1. Одлуката за поддршка на проектот 

„Варош – и, центар за волонтери и камп 

активности”  со акроним „Варош – и ВКА”,     се 

објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

 
Број  08 - 2075/13                ГРАДОНАЧАЛНИК 

30.08.2013 година                               на Општина Прилеп 
  П р и л е п                                                        Марјан Ристески 

 

 

               Врз основа на член 22 став 2, 3 и 5 и член 

36 став 1 точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на РМ 5/2002) и член 

14 став 2, 3 и 5 и член 26 став 1 точка 46 од 

Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник 

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

Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 30.08.2013 год. донесе: 

 

О Д Л У К А 

За поддршка на проектот  

„Варош – и, центар за волонтери и камп 

активности“  со акроним „Варош – и ВКА“ 

 

Член 1 

                 Со оваа одлука се потврдува поддршката 

на проекот „Варош – и, центар за волонтери и камп 

активности“  со акроним „Варош – и ВКА“ (на 

англиски јазик “Varosh-i, Volunteer Centre and 

Camp actions” со акроним “Varosh-i VCA”) кој ќе 

биде аплициран од страна на Општина Прилеп во 

партнерство со Општина Воден, на третиот повик 

за доставување на проектни предлози од ИПА 

Програмата за прекугранична соработка  помеѓу 

Република Грција – Република Македонија 2007-

2013, во Приоритетната оска 1 – Зајакнување на 

прекуграничниот економски развој, мерка 1.2 - 

Зајакнување на човечки ресурси. 

 

Член 2 

                Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во Службен гласник на Општина 

Прилеп. 

 
Број  07 - 2067/14                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2013 година                     на Советот на Општина Прилеп       

    П р и л е п                                         м-р Никола Димески 
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   Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

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

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

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

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА 

СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.3, НА КП БР.6216  КО 

ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД АСПАРУХ 

ВАСИЛЕСКИ 

 

                      1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.3, на КП бр.6216  КО 

Прилеп , на барање од Аспарух Василески,      се 

објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

Број  08 - 2075/14                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

30.08.2013 година                                 на Општина Прилеп 
  П р и л е п                                                       Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член  2, с.1, алинеја 6 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) 

и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина 

Прилеп(“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 

6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина 

Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 

година, донесе:  

О Д Л  У К А 

за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.3, на КП бр.6216  КО 

Прилеп , на барање од Аспарух Василески 
 

Член 1 

Се утврдува дека се исполнети условите за  

донесување на  урбанистичко планска 

документација со која ке се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура,предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.3, на КП бр.6216  КО 

Прилеп , на барање од Аспарух Василески. 

 

 

                                                         

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен гласник 

на Општина Прилеп”. 

      
Број  07 - 2067/15                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

30.08.2013 година                   на Советот на Општина Прилеп       
    П р и л е п                                      м-р Никола Димески 

 

 

   Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

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

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

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

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА 

СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.1 ТРИЗЛА 

ПОДКУЛИ,ДЕЛ ОД ОБЈЕКТ БР.1  НА КП БР.6230  

КО ПРИЛЕП , НА БАРАЊЕ ОД ИГОР 

ЃОРЃИОСКИ 

 

          1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.1 Тризла Подкули,дел од 

објект бр.1  на КП бр.6230  КО Прилеп , на барање 

од Игор Ѓорѓиоски,   се објавува во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

Број  08 - 2075/15                ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2013 година                               на Општина Прилеп 

  П р и л е п                                                       Марјан Ристески 

 

Врз основа на член  2, с.1, алинеја 6 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) 

и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина 

Прилеп(“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 

6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина 

Прилеп на седницата одржана на 16.08.2013 

година, донесе:  

 

О Д Л  У К А 

за утврдување услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши промена на сообраќајната 

инфраструктура, предвидена согласно ДУП за 

УАЕ бр.1 Тризла Подкули,дел од објект бр.1  на 

КП бр.6230  КО Прилеп , на барање од Игор 

Ѓорѓиоски 
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Член 1 

 Утврдување на условите за  донесување 

на  урбанистичко планска документација со која ке 

се изврши промена на сообраќајната 

инфраструктура,предвидена согласно ДУП за УАЕ 

бр.1 Тризла Подкули,дел од објект бр.1  на КП 

бр.623  КО Прилеп , на барање од Игор Ѓорѓиоски. 

 

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен гласник 

на Општина Прилеп”. 

      
Број  07 - 2067/16                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2013 година           на Советот на Општина Прилеп       

    П р и л е п                           м-р Никола Димески 

        

 

   Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

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

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

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

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА 

СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА,  

ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.16 –

ДЕЛ, ДЕЛ ОД ОБЈЕКТ БР.2  НА КП БР.21701  КО 

ПРИЛЕП , НА БАРАЊЕ ОД ЦЕНЕ ШЕНГОСКА-

ШИКЛЕСКА 

 

                1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.16 –дел, дел од објект 

бр.2  на КП бр.21701  КО Прилеп , на барање од 

Цене Шенгоска-Шиклеска,     се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

Број  08 - 2075/16                ГРАДОНАЧАЛНИК 

30.08.2013 година                              на Општина Прилеп 

  П р и л е п                                                      Марјан Ристески 
 

 

Врз основа на член  2, с.1, алинеја 6 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на општина Прилеп(“Сл. гласник на општина 
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
30.08.2013 година, донесе:  

 
 

 

О Д Л  У К А 
за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
промена на сообраќајната инфраструктура, 
предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.16 –
дел, дел од објект бр.2  на КП бр.21701  КО 
Прилеп , на барање од Цене Шенгоска-
Шиклеска 

Член 1 
 Се утврдува дека се исполнети 

условите за  донесување на  урбанистичко 
планска документација со која ке се изврши 
промена на сообраќајната 
инфраструктура,предвидена согласно ДУП за 
УАЕ бр.16 –дел,дел од објект бр.2  на КП 
бр.21701  КО Прилеп , на барање од Цене 
Шенгоска-Шиклеска. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

      
Број  07 - 2067/17                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2013 година                     на Советот на Општина Прилеп       

    П р и л е п                                           м-р Никола Димески 

 

    

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

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

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ 

СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА 

СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, 

ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ 

БР.17-А, ОБЈЕКТИТЕ БР.1 И ОБЈЕКТ 

БР. 2  НА КП БР.9003  КО ПРИЛЕП , НА 

БАРАЊЕ ОД ЖИВКО ЈАНКОВ 

 

           1. Одлуката за утврдување неисполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, објектите бр.1 и 

објект бр. 2  на КП бр.9003  КО Прилеп , на 

барање од Живко Јанков,     се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

Број  08 - 2075/17                ГРАДОНАЧАЛНИК 

30.08.2013 година                              на Општина Прилеп 
  П р и л е п                                                     Марјан Ристески 
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Врз основа на член  2, с.1, алинеја 6 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) 

и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина 

Прилеп(“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 

6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина 

Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 

година, донесе:  

 

О Д Л  У К А 

за утврдување неисполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, објектите бр.1 и 

2  на КП бр.9003  КО Прилеп , на барање од 

Живко Јанков 
 

 

Член 1 

 Се утврдува дека не се исполнети условите за 

донесување на  урбанистичко планска 

документација со која ке се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура,предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, објектите бр.1 и 2  

на КП бр.9003  КО Прилеп , на барање од Живко 

Јанков. 

 

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен гласник 

на Општина Прилеп”. 

      
Број  07 - 2067/18                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 

30.08.2013 година           на Советот на Општина Прилеп       
    П р и л е п                           м-р Никола Димески 

        

 

   Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

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

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

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

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА 

СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.14, ОБЈЕКТ БР.1  НА 

КП БР.20735/1 КО ПРИЛЕП , НА БАРАЊЕ ОД 

ЗЛАТЕ СПИРКОСКИ 

        

             1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.14, објект бр.1  на КП 

бр.20735/1  КО Прилеп , на барање од Злате 

Спиркоски,  се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

Број  08 - 2075/18               ГРАДОНАЧАЛНИК 

30.08.2013 година                             на Општина Прилеп 
  П р и л е п                                                     Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член  2, с.1, алинеја 6 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) 

и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина 

Прилеп(“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 

6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина 

Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 

година, донесе:  

О Д Л  У К А 

за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.14, објект бр.1  на KP 

br.20735/1  КO Прилеп , на барање од Злате 

Спиркоски 

Член 1 

Се утврдува дека се исполнети условите за  

донесување на  урбанистичко планска 

документација со која ке се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура,предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.14, објект бр.1  на KP 

br.20735/1  КO Прилеп , на барање од Злате 

Спиркоски. 

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен гласник 

на Општина Прилеп”. 

      
Број  07 - 2067/19                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 

30.08.2013 година                    на Советот на Општина Прилеп       

    П р и л е п                                         м-р Никола Димески 

       

   Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

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

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

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

УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ 

ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО 

ДУП ЗА УАЕ БР.2-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР.2 НА КП 

БР.11956  КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ЗОРАН 

ТОШЕСКИ 
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               1. Одлуката за утврдување неисполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.2-дел, објект бр.2 на КП 

бр.11956  КО Прилеп , на барање од Зоран 

Тошески,   се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 

Број  08 - 2075/19                ГРАДОНАЧАЛНИК 

30.08.2013 година                              на Општина Прилеп 
  П р и л е п                                                     Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член  2, с.1, алинеја 6 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) 

и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина 

Прилеп(“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 

6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина 

Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 

година, донесе:  

 

О Д Л  У К А 

за утврдување неисполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.2-дел, објект бр.2 на 

KP br.11956  КO Прилеп , на барање од Зоран 

Тошески  

 

Член 1 

Се утврдува дека не се исполнети 

условите за  донесување на  урбанистичко планска 

документација со која ке се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура,предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.2-дел, објект бр.2 на KP 

br.11956  КO Прилеп , на барање од Зоран Тошески  

 

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен гласник 

на Општина Прилеп”. 

      
Број  07 - 2067/20                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2013 година           на Советот на Општина Прилеп       

    П р и л е п                           м-р Никола Димески 

        

 

 

   Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

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

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

 

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

УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

 ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ 

ИЗВРШИ ПРОМЕНА НАСООБРАЌАЈНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО 

УП ЗА УАЕ ЗА С.КАНАТЛАРЦИ НА КП БР.974  КО 

КАНАТЛАРЦИ , НА БАРАЊЕ ОД СЕЛМАН 

КЕРИМОСКИ 

           

               1. Одлуката за утврдување неисполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно УП за УАЕ за с.Канатларци на КП бр.974  

КО Канатларци , на барање од Селман Керимоски,     

се објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

Број  08 - 2075/20                ГРАДОНАЧАЛНИК 

30.08.2013 година                              на Општина Прилеп 

  П р и л е п                                                       Марјан Ристески 
 

Врз основа на член  2, с.1, алинеја 6 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) 

и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина 

Прилеп(“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 

6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина 

Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 

година, донесе:  

 

О Д Л  У К А 

за утврдување неисполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно УП за УАЕ за с.Канатларци на КП 

бр.974  КО Канатларци , на барање од Селман 

Керимоски 

 

Член 1 

Се утврдува дека не се исполнети 

условите за  донесување на  урбанистичко планска 

документација со која ке се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура,предвидена 

согласно УП за УАЕ за с.Канатларци на КП бр.974  

КО Канатларци , на барање од Селман Керимоски 

 

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен гласник 

на Општина Прилеп”. 

      
Број  07 - 2067/21                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 

30.08.2013 година                     на Советот на Општина Прилеп       

    П р и л е п                                          м-р Никола Димески 
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Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

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

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА  ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ 

НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ 

ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА 

СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.15,ДЕЛ ОД 

ОБЈЕКТ БР.2 НА КП БР.23008  КО ПРИЛЕП , 

НА БАРАЊЕ ОД ЉУБЕ РИСТЕСКИ 

           

                   1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.15,дел од објект бр.2 на 

КП бр.23008  КО Прилеп , на барање од Љубе 

Ристески,     се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 2075/21              ГРАДОНАЧАЛНИК 

30.08.2013 година                            на Општина Прилеп 
  П р и л е п                                                   Марјан Ристески 

 

 

Врз основа на член  2, с.1, алинеја 6 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) 

и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина 

Прилеп(“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 

6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина 

Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 

година, донесе:  

 

О Д Л  У К А 

за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.15,дел од објект бр.2 на 

КП бр.23008  КО Прилеп , на барање од Љубе 

Ристески 

Член 1 

Се утврдува дека се исполнети условите за  

донесување на  урбанистичко планска 

документација со која ке се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура,предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.15,дел од објект бр.2 на 

КП бр.23008  КО Прилеп , на барање од Љубе 

Ристески. 

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен гласник 

на Општина Прилеп”. 

      
Број  07 - 2067/22                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 

30.08.2013 година                     на Советот на Општина Прилеп       
    П р и л е п                                         м-р Никола Димески 

 

        

            Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

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

Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 

Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

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

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА 

СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, 

ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.4,УБ 

4/2 НАСЕЛБА,,ТРИЗЛА’’, ОБЈЕКТ БР.2 НА КП 

БР.5430  КО ПРИЛЕП , НА БАРАЊЕ 

ОД МАМЕР АДЕМОСКИ 

         

                      1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.4,УБ 4/2 

населба,,Тризла’’, објект бр.2 на КП бр.5430  КО 

Прилеп на барање од Мамер Адемоски,  се 

објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

Број  08 - 2075/22                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

30.08.2013 година                               на Општина Прилеп 
  П р и л е п                                                      Марјан Ристески 

 

Врз основа на член  2, с.1, алинеја 6 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) 

и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина 

Прилеп(“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 

6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина 

Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 

година, донесе:  

 

О Д Л  У К А 

за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.4,УБ 4/2 

населба,,Тризла’’, објект бр.2 на КП бр.5430  КО 

Прилеп , на барање од Мамер Адемоски 
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Член 1 

Се утврдува дека се исполнети условите за  

донесување на  урбанистичко планска 

документација со која ке се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура,предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.4,УБ 4/2 

населба,,Тризла’’,објект бр.2 на КП бр.5430  КО 

Прилеп , на барање од Мамер Адемоски. 

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен гласник 

на Општина Прилеп”. 

      
Број  07 - 2067/23                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2013 година                      на Советот на Општина Прилеп       

    П р и л е п                                          м-р Никола Димески 

        

       Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" 

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

Општина Прилеп,  донесе: 

 

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

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА 

НАСООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, 

ПРЕДВИДЕНАСОГЛАСНО УП ЗА 

С.КАНАТЛАРЦИ НА КП БР.554  КО 

КАНАТЛАРЦИ , НА БАРАЊЕ ОД МАРЕМ 

ИСЛАМОСКИ 

         

                   1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно УП за с.Канатларци на КП бр.554  КО 

Канатларци , на барање од Марем Исламоски,     се 

објавува во "Службен гласник на Општина 

Прилеп". 

Број  08 - 2075/23               ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2013 година                              на Општина Прилеп 

  П р и л е п                                                      Марјан Ристески 

 

Врз основа на член  2, с.1, алинеја 6 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) 

и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина 

Прилеп(“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 

6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина 

Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 

година, донесе:  

О Д Л  У К А 

за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно УП за с.Канатларци на KP br.554  КO 

Канатларци , на барање од Марем Исламоски 

 

 

Член 1 

Се утврдува дека се исполнети условите за  

донесување на  урбанистичко планска 

документација со која ке се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура,предвидена 

согласно УП за с.Канатларци на KP br.554  КO 

Канатларци , на барање од Марем Исламоски  

 

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен гласник 

на Општина Прилеп”. 

     
Број  07 - 2067/24                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

30.08.2013 година                     на Советот на Општина Прилеп       

    П р и л е п                                          м-р Никола Димески 

 

 

   Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

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

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

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

УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ 

ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА 

СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.12, ОБЈЕКТ БР.4 И 5 

НА КП БР.9146 КО ПРИЛЕП , НА БАРАЊЕ ОД 

МЕТОДИЈА НОНЕСКИ 

       

         1. Одлуката за утврдување неисполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.12, објект бр.4 и 5 на КП 

бр.9146  КО Прилеп , на барање од Методија 

Нонески,     се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

Број  08 - 2075/24                ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2013 година                              на Општина Прилеп 

  П р и л е п                                                     Марјан Ристески 

 

Врз основа на член  2, с.1, алинеја 6 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) 

и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина 

Прилеп(“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 

6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина 

Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 

година, донесе:  



Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep  broj 11  od 30.08.2013   godina 

 

50 
 

О Д Л  У К А 

за утврдување неисполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.12, објект бр.4 и 5 на 

КП бр.9146  КО Прилеп , на барање од Методија 

Нонески 

Член 1 

Се утврдува дека не се исполнети 

условите за  донесување на  урбанистичко планска 

документација со која ке се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура,предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.12, објект бр.4 и 5 на КП 

бр.9146  КО Прилеп , на барање од Методија 

Нонески 

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен гласник 

на Општина Прилеп”. 

      
Број  07 - 2067/25                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 

30.08.2013 година                   на Советот на Општина Прилеп       
    П р и л е п                                        м-р Никола Димески 

 

   Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

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

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА 

СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, 

ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО 

ГУП ЗА ПРИЛЕП, ОБЈЕКТ БР.2 НА КП БР.12302  

КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД БОГОЈА 

НИКОЛОСКИ 

 

             1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ГУП за Прилеп, објект бр.2 на КП 

бр.12302  КО Прилеп, на барање од Богоја 

Николоски,     се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

Број  08 - 2075/25                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

30.08.2013 година                               на Општина Прилеп 

  П р и л е п                                                       Марјан Ристески 
 

 

Врз основа на член  2, с.1, алинеја 6 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) 

и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина 

Прилеп(“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 

6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина 

Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 

година, донесе:  

О Д Л  У К А 

за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ГУП за Прилеп, објект бр.2 на КП 

бр.12302 КО Прилеп , на барање од Богоја 

Николоски 

 

Член 1 

Се утврдува дека се исполнети условите за  

донесување на  урбанистичко планска 

документација со која ке се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура,предвидена 

согласно ГУП за Прилеп, објект бр.2 на КП 

бр.12302 КО Прилеп  , на барање од Богоја 

Николоски 

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен гласник 

на Општина Прилеп”. 

     
Број  07 - 2067/26                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

30.08.2013 година                    на Советот на Општина Прилеп       
    П р и л е п                                         м-р Никола Димески 

 

 

            Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

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

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

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

УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ 

ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА 

СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.17-А, ОБЈЕКТ БР.1 

НА КП БР.8839/1И 8839/2  КО ПРИЛЕП , НА 

БАРАЊЕ ОД ПЕТАР ТАЛЕСКИ 

 

                   1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, објект бр.1 на КП 

бр.8839/1 и 8839/2  КО Прилеп , на барање од 

Петар Талески,     се објавува во "Службен гласник 

на Општина Прилеп". 

Број  08 - 2075/26               ГРАДОНАЧАЛНИК 

30.08.2013 година                              на Општина Прилеп 
  П р и л е п                                                      Марјан Ристески 



Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep  broj 11  od 30.08.2013   godina 

 

51 
 

Врз основа на член  2, с.1, алинеја 6 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) 

и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина 

Прилеп(“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 

6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина 

Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 

година, донесе:  

 

О Д Л  У К А 

за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, објект бр.1 на 

КП бр.8839/1 и 8839/2  КО Прилеп , на барање 

од Петар Талески 

 

Член 1 

Се утврдува дека се исполнети условите за  

донесување на  урбанистичко планска 

документација со која ке се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура,предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, објект бр.1 на КП 

бр.8839/1 и 8839/2  КО Прилеп , на барање од 

Петар Талески 

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен гласник 

на Општина Прилеп”. 

     

     
Број  07 - 2067/27                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 

30.08.2013 година           на Советот на Општина Прилеп       
    П р и л е п                           м-р Никола Димески 

 

           

   Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

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

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

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

УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ 

ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА 

СОГЛАСНО ГУП ЗА ПРИЛЕП, ОБЈЕКТ БР.3 НА 

КП БР.20035 КО ПРИЛЕП , НА БАРАЊЕ ОД 

РИСТО АЛЕКСОСКИ 

      

            1. Одлуката за утврдување неисполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ГУП за Прилеп, објект бр.3 на КП 

бр.20035  КО Прилеп , на барање од Ристо 

Алексоски, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

Број  08 - 2075/27                ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2013 година                              на Општина Прилеп 

  П р и л е п                                                       Марјан Ристески 

 
 

Врз основа на член  2, с.1, алинеја 6 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) 

и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина 

Прилеп(“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 

6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина 

Прилеп на седницата одржана на 30.08..2013 

година, донесе:  

 

О Д Л  У К А 

за утврдување неисполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ГУП за Прилеп, објект бр.3 на КП 

бр.20035  КО Прилеп , на барање од Ристо 

Алексоски 

 

Член 1 

 Се утврдува дека не се исполнети 

условите за  донесување на  урбанистичко планска 

документација со која ке се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура,предвидена 

согласно ГУП за Прилеп, објект бр.3 на КП 

бр.20035  КО Прилеп , на барање од Ристо 

Алексоски  

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен гласник 

на Општина Прилеп”. 

      
Број  07 - 2067/28                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 

30.08.2013 година                    на Советот на Општина Прилеп       

    П р и л е п                                          м-р Никола Димески 

 

   Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

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

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

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

УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ 

ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА 

СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.8-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР.2 

НА КП БР.19338 КО ПРИЛЕП , НА БАРАЊЕ ОД 

РИСТО ЈОВЕСКИ 
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                    1. Одлуката за утврдување 

неисполнети  услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се 

изврши промена на сообраќајната инфраструктура, 

предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.8-дел, објект 

бр.2 на КП бр.19338 КО Прилеп , на барање од 

Ристо Јовески,     се објавува во "Службен гласник 

на Општина Прилеп". 

Број  08 - 2075/28                ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2013 година                              на Општина Прилеп 

  П р и л е п                                                     Марјан Ристески 

 

Врз основа на член  2, с.1, алинеја 6 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) 

и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина 

Прилеп(“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 

6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина 

Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 

година, донесе:  

О Д Л  У К А 

за утврдување неисполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.8-дел,објект бр.2 на 

КП бр.19338 КО  Прилеп , на барање од Ристо 

Јовески 

Член 1 

Се утврдува дека не се исполнети 

условите за  донесување на  урбанистичко планска 

документација со која ке се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура,предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.8-дел,објект бр.2 на КП 

бр.19338 КО  Прилеп , на барање од Ристо Јовески 

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен гласник 

на Општина Прилеп”. 

      
Број  07 - 2067/29                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

30.08.2013 година                    на Советот на Општина Прилеп       
    П р и л е п                                        м-р Никола Димески 

 

   Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

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

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

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

УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ 

ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО 

ДУП ЗА УАЕ БР.17-А, ОБЈЕКТ БР.1 НА КП БР.9002/2 КО 

ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД САШО МИРЧЕСКИ 

           1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, објект бр.1 на КП 

бр.9002/2 КО Прилеп , на барање од Сашо 

Мирчески,     се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

Број  08 - 2075/29               ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2013 година                              на Општина Прилеп 

  П р и л е п                                                   Марјан Ристески 

 

Врз основа на член  2, с.1, алинеја 6 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) 

и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина 

Прилеп(“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 

6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина 

Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 

година, донесе:  

О Д Л  У К А 

за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, објект бр.1 на 

КП бр.9002/2 КО Прилеп , на барање од Сашо 

Мирчески 

Член 1 

 Се утврдува дека се исполнети условите 

за  донесување на  урбанистичко планска 

документација со која ке се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура,предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, објект бр.1 на КП 

бр.9002/2 КО Прилеп , на барање од Сашо 

Мирчески 

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен гласник 

на Општина Прилеп”. 

      
Број  07 - 2067/30                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 

30.08.2013 година           на Советот на Општина Прилеп       
    П р и л е п                           м-р Никола Димески 

 

   Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

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

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

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

УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ 

ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА 

СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.17-А, ДЕЛ ОД ОБЈЕКТ БР.3 

НА КП БР.16212 КО ПРИЛЕП , НА БАРАЊЕ ОД ТОНИ 

НИКОЛОВ 
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                     1. Одлуката за утврдување услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, дел од објект бр.3 

на КП бр.16212 КО Прилеп , на барање од Тони 

Николов,     се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

Број  08 - 2075/30                ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2013 година                             на Општина Прилеп 

  П р и л е п                                                    Марјан Ристески 

 

Врз основа на член  2, с.1, алинеја 6 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) 

и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина 

Прилеп(“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 

6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина 

Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 

година, донесе:  

О Д Л  У К А 

за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, дел од објект бр.3 

на КП бр.16212 КО Прилеп , на барање од Тони 

Николов 

Член 1 

Се утврдува дека се исполнети условите за  

донесување на  урбанистичко планска 

документација со која ке се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура,предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, дел од објект бр.3 

на КП бр.16212 КО Прилеп , на барање од Тони 

Николов. 

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен гласник 

на Општина Прилеп”. 

      
Број  07 - 2067/31                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 

30.08.2013 година                     на Советот на Општина Прилеп       

    П р и л е п                                          м-р Никола Димески 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

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

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

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

НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО 

КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА 

СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.11-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР.2 НА 

КП БР.8106 КО ПРИЛЕП , НА БАРАЊЕ ОД ДОБРИНКА И 

ТОМО ИЛИЈЕВСКИ 

       1. Одлуката за утврдување  неисполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.11-дел, објект бр.2 на КП 

бр.8106 КО Прилеп , на барање од Добринка и 

Томо Илијевски,   се објавува во "Службен 

гласник на Општина Прилеп". 

Број  08 - 2075/31              ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2013 година                              на Општина Прилеп 

  П р и л е п                                                      Марјан Ристески 

 

Врз основа на член  2, с.1, алинеја 6 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) 

и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина 

Прилеп(“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 

6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина 

Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 

година, донесе:  

О Д Л  У К А 

за утврдување неисполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура, предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.11-дел, објект бр.2 на 

КП бр.8106 КО Прилеп , на барање од Добринка 

и Томо Илијевски 

Член 1 

 Се утврдува дека не се исполнети 

условите за  донесување на  урбанистичко планска 

документација со која ке се изврши промена на 

сообраќајната инфраструктура,предвидена 

согласно ДУП за УАЕ бр.11-дел, објект бр.2 на КП 

бр.8106 КО Прилеп , на барање од Добринка и 

Томо Илијевски 

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен гласник 

на Општина Прилеп”. 

      
Број  07 - 2067/32                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 

30.08.2013 година                     на Советот на Општина Прилеп       
    П р и л е п                                         м-р Никола Димески 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

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

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

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

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО 

СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2013 

ГОДИНА 
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1. Програмата за измена и дополнување на 

Програмата за работа во областа на располагањето со 

градежно земјиште во сопственост на Република 

Македонија на подрачјето на Општина Прилеп за 

2013 година,     се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 2075/32                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2013 година                                 на Општина Прилеп 

  П р и л е п                                                        Марјан Ристески 

 
 

                     Врз основа на член 89 од Законот за 

градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.17/2011 

од 11.02.2011), Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на ден 30.08.2013 година, 

донесе 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А 

 ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА 

РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 

2013 ГОДИНА 

 

  Програмата за работа во областа на 

располагањето со градежно земјиште во 

сопственост на Република Македонија на 

подрачјето на Општина Прилеп за 2013 година 

(Сл.гласник на општина Прилеп бр.15/2012) во 

глава ,,А) Просторен опфат и предмет на 

Програмата,, после алинеја 8 се додава една нова 

алинеја и тоа: 

 

 “ за изградба на антенски столб за 

радиорелејна мрежа Е1 (за потребите на 

ЕВН Македонија), согласно ЛУПД за 

формирање на ГП1.1 на КП6, Борула - 

РЕП, КО Присад, Општина Прилеп, 

донесен со  Решение бр. 03-1671/3 од 

08.07.2013 год.,,, 

 

Во глава ,,Б) Основи за изработка на 

Програмата,, , во поглавјето  Основни плански 

документи  после точка 8 се додава  нова точка 9 

која гласи:  

“9. за изградба на антенски столб за 

радиорелејна мрежа Е1 (за потребите на 

ЕВН Македонија), согласно ЛУПД за 

формирање на ГП1.1 на КП6, Борула - РЕП, 

КО Присад, Општина Прилеп, донесен со  

Решение бр. 03-1671/3 од 08.07.2013 год.,,, 

 

Глава  Г се менува   во точка 2- Проценка на 

финансиските приливи по основ на реализација на 

Програмата во алинеја - еден ( 1 ) бројот  .. 

4.349.760,00ден... се менува и  гласи : .. 

4.352.160,00ден...  

 

Во точка 4. Преодни и завршни одредби   

табеларниот дел се дополнува и гласи: 

 

 

 

1. Преодни и завршни одредби 

- Програмата ја усвојува Советот на 

општината. 

- Програмата може да се изменува и 

дополнува на начин и постапка иста по која 

и се донесува. 

- За спроведувањето на оваа Програма 

надлежен е Градоначалникот на општина 

Прилеп. 

- Програмата влегува во сила со денот на 

објавувањето во Службениот гласник на 

општината. 

 

 
Број  07 - 2067/33                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2013 година           на Советот на Општина Прилеп       

    П р и л е п                           м-р Никола Димески 

 

 

   Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 
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ЛУПД за формирање на ГП1.1 на КП6, за Антенски столб за радиорелејна мрежа за потребите на ЕВН Македонија, Борула 

- РЕП, КО Присад, Општина Прилеп, донесен со  Решение бр. 03-1671/3 од 08.07.2013 год. . 

1.1 

240,0

0 Е1 

Комунална 

инфраструктура 
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0 16,34% 

0,1

6 24,0 П 

10,0
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2.400,0

0 240,00 
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весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

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

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

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

ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ДЕТАЛЕН 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 18, 

ДЕЛ ОД УБ 18.02, ПЛАНСКИ ОПФАТ ,,1,, КО 

ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

  1. Одлуката за донесување на Предлог 

Детален урбанистички план за УЕ 18, дел од УБ 

18.02, плански опфат ,,1,, КО Прилеп, Општина 

Прилеп,    се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 

 
Број  08 - 2075/33                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2013 година                                 на Општина Прилеп 

  П р и л е п                                                        Марјан Ристески 

 
 

Врз пснпва на чл.26,ст.4 пд Закпнпт за 

прпстпрнп и урбанистичкп планираое, ("Сл.весник 

на РМ"бр.51/05, 137/2007, 91/09, 124/10, 18/11 , 

53/11, 144/12  и 70/13), чл.22 ст.1, т.1 и чл.36 пд 

Закпнпт за лпкална сампуправа ("Сл.весник на 

РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 пд Статутпт на 

ппштина Прилеп ("Сл.гласник на ппштина Прилеп" 

бр.6/03), Спветпт на ппштина Прилеп на седницата 

пдржана на ден 30.08.2013 гпдина,  дпнесе: 
П Д Л У К А 

ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА ПРЕДЛПГ ДЕТАЛЕН 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА 
УЕ 11,  УБ 11.08, плански опфат,,1,, , КП ПРИЛЕП, 

Ппштина Прилеп 
ПЛАНСКИ ПЕРИПД 2012-2017 

 
Чл.1 

Се  дпнесува Детален урбанистички план за   УЕ 

18, дел од УБ 18.02, плански опфат "1", КП 

ПРИЛЕП, Ппштина Прилеп, плански перипд 2012-

2017, (вп ппнатампшнипт текст: планпт). 
 
Планскипт ппфат гп дефинираат следните  

граници: 
 

 пд северпистпчната страна е дефинирана сп 

пспвината на магистрална улица М4 ”Ивп Лпла 

Рибар” сп дплжина пд 205м’ вп правец север-

југпистпк; 
 пд истпчната страна е дефинирана сп пспвината 

на приклучна лента и пспвината на магистрален 

пат “М5” Битпла пат Прилеп; 
 пд југпистпчната страна се движи пп 

границата на наменска зпна сп пснпвна класа на 

намена Б – кпмерцијални и делпвни намени кпја е 

вп рамки на ппфатпт и пснпвна класа на намена 

Д2 – заштитнп зеленилп вп дплжина пд 320м’. При 

тпа ппминува и ги сечи следните КП бр.23380, 

23919, 23916 и 23913 вп правец истпк-југпзапад; 
 пд западната страна се движи пп 

границата на наменска зпна сп пснпвна класа на 

намена Б – кпмерцијални и делпвни намени и Г3 

сервиси кпи се вп рамки на ппфатпт сп пснпвна 

класа на намена Д3 – сппрт и рекреација вп 

дплжина пд 366м’, вп правец југ-север; 
 пд северната страна е дефинирана сп 

пспвината на нпвппрпектирана спбирна “улица 

17” сп пзнака С12 вп дплжина пд 138м’ вп правец 

запад-истпк. 
Вака пфпрменипт плански ппфат е сп ппвршина пд 

7.93 ха. 
                

Чл.2 
   Планпт пд чл.1 на пваа Пдлука ги спдржи 

следните прилпзи: 
 
-Предлпг Детален урбанистички план за УЕ 18   , 

УБ 18,02 , плански ппфат ,,1,, , КП Прилеп  плански 

перипд 2012 -– 2017 , сп тех.бр. 01/12 пд Декември  

2012 гпдина израбптен пд  пд  ЈП  за ПУП  пд 

Прилеп 

-Извештај за извршена стручна ревизија тех.бр.07-

106/1 пд 04.05.2012 гпд   израбптена пд ,,ПЕРКАН 

ПРПЕКТ,,ДППЕЛ-Прилеп. 

-Пдгпвпр на забелешките пд стручната ревизија 

техн. бр.01-а/12 пд  мај 2012 г. пд  израбптувачпт 

на планпт 

-Решение за фпрмираое на стручна кпмисија  

бр.08-329/1 пд 09.02.2012 г. 

-Стручнп мислеое бр.03-1223/2 пд 18.05.2012 

гпдина пд Кпмисијата за даваое на мислеое пп 

Нацрт планпвите  вп Ппштина Прилеп 

-Пдгпвпр на мислеое бр.01-б/12  пд  04.06.2012 г 

-Пдлука за утврдуваое на Нацрт план  бр.07-

1581/12 пд 22.06.2012 гпдина 

-Пдлука за прганизираое на Јавна презентација и 

јавна анкета бр.08-1597/1 пд 26.06.2012 г  

-Спппштение  бр. 03-1597/2 пд 26.06.2012 гпдина 

пбјавенп вп весниците 

,,Нпва Македпнија ,, и ,,Лајм ,, . 

-Известуваое бр.09-159/2 пд 06.07.2012гпд. 
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- Списпк на присутни  лица на јавната 

презентација 

-Решение за фпрмираое на стручна кпмисија 

бр.08-1083/1 пд 22.09.2011г. 

-Записник пд јавна презентација бр.09-159/3 

пд 11.07.2012 гпд 

-Извештај пд  Јавна презентација и Јавна 

анкета бр.09 – 159/4 пд 16.07.2012 гпд 

-Известуваое за ппстапуваое пп извештајпт 

пд јавната презентација и  јавната анкета бр.09-

159/5 пд 18.07.2012 гпд. 

-Извештај пд Кпмисијата пп вградените 

забелешки пд Министерствп за трансппрт и врски 

-Мислеое бр.03-392/2 пд 12.07.2012 гпдина 

пд ЈКП ,,Впдпвпд и канализација,, пд Прилеп 

-Спгласнпст пд ЕВН – КЕЦ Прилеп бр.27-

3137/2 пд 19.11.2012г. 

-Мислеое бр.03-6434/2 пд 27.11.2012 гпдина 

пд Агенција за државни патишта 

-Мислеое бр.03-59/2 пд 18.05.2012 гпдина пд 

Впдпстппанствп,,Прилепскп ппле,,Прилеп 

-Спгласнпст пд Дирекција за заштита и 

спасуваое- Прилеп бр.10-220/2 пд 10.05.2012г. 

-Мислеое бр.08-1523/4 пд 28.12.2012 гпдина 

пд Министерствп за култура 

-Гепдетски елабпрат   

СПДРЖИНА 
1. СПДРЖИНА 

И.  ППШТ ДЕЛ 
1. НАСЛПВНА  СТРАНА 
2. СПДРЖИНА 
3. ИЗВПД ПД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ФИРМАТА 
4. ЛИЦЕНЦА НА ФИРМАТА И ПВЛАСТУВАОА 

НА ПЛАНЕРИТЕ 
5. ПРПГРАМА за измена и дппплнуваое на 

Прпграмата за дпнесуваое на   
    урбанистички планпви на теритпријата на 

ппштина Прилеп за 2011 гпд. 
6. ПЛАНСКА ПРПГРАМА 
7. ППДАТПЦИ ПД ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА, 

НАУЧНИ И СТРУЧНИ УСТАНПВИ ЗА  
    ППСТПЈНА КПМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

И КУЛТУРНП НАСЛЕДСТВП 
8. МИСЛЕОА И СПГЛАСНПСТИ ПД ЈАВНИ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА, НАУЧНИ И СТРУЧНИ 

УСТАНПВИ ЗА ППСТПЈНА КПМУНАЛНА 

ИНФРАСТРУКТУРА И КУЛТУРНП НАСЛЕДСТВП 
9. ГЕПДЕТСКИ ЕЛАБПРАТ ЗА ГЕПДЕТСКИ 

РАБПТИ ЗА ППСЕБНИ НАМЕНИ ЗА  
    АЖУРИРАНА ГЕПДЕТСКА ППДЛПГА   
ИИ.   ДПКУМЕНТАЦИПНА ПСНПВА  
А - текстуален дел – 
1. Впвед 
2. Гепграфскп и гепдетскп пдредуваое на 

ппдрачјетп за планскипт ппфат 
3. Истпријат на планираоетп за ппдрачјетп на 

планскипт ппфат 
4. Ппдатпци за прирпдните чинители вп 

рамките на планскипт ппфат 
5. Ппдатпци за спздадените вреднпсти и 

чинители вп рамките на планскипт ппфат 
6. Инвентаризација и снимаое на изграденипт 

градежен фпнд и 
    вкупната физичка супраструктура 
7. Инвентаризација и снимаое на ппстпјни 

сппменички целини 
8. Инвентаризација и снимаое на изградената 

кпмунална инфраструктура 
9. Инвентаризација и снимка на бесправнп 

изградени градби 
10. Анализа на степен на реализација на 

ппстпјнипт план 
11.Анализа на мпжнпстите за прпстпрен 

развпј 
12.Извпд пд план пд ппвиспкп нивп 
Б - нумерички дел - 
1. Нумерички ппказатели на ппстпјната 

спстпјба 
В - графички дел - 
1. Извпд пд ГУП на Ппштина Прилеп -------------

--------------------------------- м = 1 : 5000 
2. Ажурирана гепдетска ппдлпга------------------

------------------------------------ м = 1 : 1000  
3. Инвентаризација и снимаое на изграденипт 

градежен фпнд и вкупната физичка 

супраструктура ----------------------------------------

-------------------------------- м = 1: 1000 
4. Инвентаризација и снимаое на изградената 

кпмунална инфраструктура м=1: 1000 
5. Инвентаризација и снимка на бесправнп 

изградени градби ------------- м = 1: 1000 
 
ИИИ. ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА 

 А - текстуален дел – 
1. Вид на планпт, назив на ппдрачјетп на 

планскипт ппфат и плански перипд 
2. Текстуални пдредби  пд Извпдпт пд план пд 

ппвиспкп нивп  кпи се 
     пднесуваат на планскипт ппфат и 

претставуваат услпви за планираое 
3. Планска прпграма 
4. Ппис и пбразлпжение на планскипт кпнцеп 

за прпстпрнипт развпј 
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    вп рамките на планскипт ппфат  
5. Ппис и пбразлпжение на планските 

решенија за изградба, на наменската упптреба  
    на градежнптп земјиште парцелиранп за 

изградба, на градежнптп земјиште за 
    ппшта упптреба, сппбраќајната и 

кпмуналната инфраструктура 
-  Намена на земјиштетп и градбите 
-  Регулаципни и градежни линии  
-  Ппвршини за градба и висински план 
-  Прпцент на изграденпст 
-  Кпефициент на искпристенпст 
-  Сппбраќај и нивелациски план 
-  Впдпвпд и Канализација 
-  Електрика и ПТТ 
- Заштита пд ппжар и други прирпдни и 

технички неппгпди  
- Плански решенија за птстрануваое и 

спречуваое на архитектпнски бариери 
   за инвалидизирани лица 
-  Заштита на живптната средина 
-  Мерки за заштита и спасуваое 
6.  Екпнпмскп пбразлпжение 
7.  Ппшти услпви за изградба, развпј и 

кпристеое на земјиштетп и градбите 
8. Ппсебни услпви за изградба, развпј и 

кпристеое на градежнптп земјиште и 

градбите 
Б - нумерички дел - 
1.  Нумерички ппказатели на планираната 

спстпјба 
2.  Билансни ппказатели  
В - графички дел - 

1. План на намена на земјиштетп и градбите -------

-------------------------- м =1: 1000 
2. Регулаципнен план --------------------------------

--------------------------------- м =1: 1000  
3. План на ппвршини за градеое -----------------

--------------------------------- м =1: 1000 
4.  Сппбраќаен план,  нивелациски план и 

план на зеленилп------------ м =1: 1000 
5.  Инфраструктурен план---------------------------

--------------------------------- м =1: 1000 
• Впдпвпд  
• Канализација 
• Електрика  
• ПТТ     
6. План на зеленилп ---------------------------------

----------------------------------- м =1: 1000  
      7. Синтезен план на планските решенија---------

------------------------------- м =1: 1000     
 

Чл.3 
Планпт се заверува вп 7 (седум) примерпци, пд 

кпи: еден се чува вп архивата на Спветпт, еден кај 
прганпт штп гп спрпведува, еден вп надлежнипт 

државен архив, еден примерпк се дпставува дп 

Прганпт на државната управа надлежен за 

вршеое на рабптите пд пбласта на уредуваое на 

прпстпрпт, еден примерпк се дпставува дп 

Државнипт инспектпрат за градежништвп и 

урбанизам, еден примерпк се дпставува дп 

Државнипт завпд за гепдетски рабпти и еден 

примерпк се излпжува кај  дпнесувачпт на Планпт, 

заради дпстапнпст на јавнпста. 
Заверката сп пптпис и печат ќе ја изврши 

претседателпт на Спветпт на ппштина Прилеп. 
 

Чл.4 
Спставен дел на пваа Пдлука е Извештајпт пд 

јавната презентација и јавната анкета, сп 

пбразлпжение за прифатените и неприфатените 

забелешки, израбптен пд стручна кпмисија 

фпрмирана пд  градпначалникпт на Ппштината. 
Чл.5 

Спветпт на ппштина Прилеп е дплжен вп рпк пд 30 

дена пд дпнесуваоетп на Планпт да пбезбеди 

картираое на Планпт на хамер или астралпн. 

Картираните ппдлпги се предаваат на Државнипт 

Завпд за гепдетски рабпти на чуваое и кпристеое, 

какп ппдлпги за издаваое на нумерички 

ппдатпци. 
Чл.6 

Планпт ќе гп спрпведува надлежнипт прган на 

ппштина Прилеп. 
Чл.7 

Пваа Пдлука сп заверен примерпк пд Планпт се 

дпставува дп Прганпт на државната управа 

надлежен за вршеое на рабптите пд пбласта на 

уредуваое на прпстпрпт. 
Чл.8 

Пваа Пдлука влегува вп сила псмипт ден пд денпт 

на пбјавуваоетп вп Службен гласник на Ппштина 

Прилеп. 
 
Број  07 - 2067/34                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2013 година           на Советот на Општина Прилеп       

    П р и л е п                           м-р Никола Димески 

 

 

   Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

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

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

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

ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ДЕТАЛЕН 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 11, 

ДЕЛ ОД УБ 11.08, ПЛАНСКИ ОПФАТ ,,1,, КО 

ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

         

                   1. Одлуката за донесување на Предлог 

Детален урбанистички план за УЕ 11, дел од УБ 

11.08, плански опфат ,,1,, КО Прилеп, Општина 
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Прилеп, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

Број  08 - 2075/34                ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2013 година                               на Општина Прилеп 

  П р и л е п                                                        Марјан Ристески 
 

 

                 Врз пснпва на чл.26,ст.4 пд Закпнпт за 
прпстпрнп и урбанистичкп планираое, ("Сл.весник 
на РМ"бр.51/05, 137/2007, 91/09, 124/10, 18/11 , 
53/11, 144/12  и 70/13), чл.22 ст.1, т.1 и чл.36 пд 
Закпнпт за лпкална сампуправа ("Сл.весник на 
РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 пд Статутпт на 
ппштина Прилеп ("Сл.гласник на ппштина Прилеп" 
бр.6/03), Спветпт на ппштина Прилеп на седницата 
пдржана на ден 30.08.2013 гпдина,   дпнесе: 
 

 П Д Л У К А 
ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА ПРЕДЛПГ ДЕТАЛЕН 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 11,  УБ 11.08, плански 
опфат,,1,, , КП ПРИЛЕП, Ппштина Прилеп 

ПЛАНСКИ ПЕРИПД 2012-2017 

 
Чл.1 

                Се  дпнесува Детален урбанистички план 
за   УЕ 11, дел од УБ 11.08, плански опфат "1", КП 
ПРИЛЕП, Ппштина Прилеп, плански перипд 2012-
2017, (вп ппнатампшнипт текст: планпт). 
Планскипт ппфат гп дефинираат следните  
граници: 

 северната страна е дефинирана сп 

пспвината на нпвппланираната 

магистрална улица М5, ул. „Бприс 

Кидрич” вп дплжина пд 03,0 м`;    

 западната страна е дефинирана сп 

пспвината на нпвппланираната 

магистрална улица М5, ул.„Целе 

Маврпски”, вп дплжина пд 270,0 м`;  

 истпчната страна е дефинирана сп 

границата на планскипт ппфат на ГУП на 

град Прилеп кпја вп пвпј дел ппминува 

пп лпкалнипт земјен пат, вп дплжина пд 

271,1 м`;   

 јужната страна е дефинирана сп границата 

на планскипт ппфат на ГУП на град 

Прилеп кпја вп пвпј дел ппминува пп 

лпкалнипт земјен пат и заклучнп сп 

границите на КП бр. 956, 957, 959 и 960, 

вп дплжина пд 934,8 м`.  

Ппвршината на планскипт ппфат за УЕ 11, 

УБ 11.08 – дел, плански ппфат „1“ изнесува 13,39 

ха, сметанп пп пспвини на улиците и пп границата 

на планскипт ппфат на ГУП.  

Чл.2 

   Планпт пд чл.1 на пваа Пдлука ги спдржи 
следните прилпзи: 

 
 Предлпг Детален урбанистички план за 

ПРЕДЛПГ Детален урбанистички план за  УБ 
11 УЕ 11,08, плански ппфат ,,1,, КП Прилеп 
плански перипд 2012 – 2017 , сп тех.бр. 99/12 
пд Мај 2013 гпдина израбптен пд  ЈП за ПУП 
пд Прилеп 

 Прпграма за измена и дппплнуваое на 
Прпграмата за дпнесуваое на  урбанистички 
планпви теритпријата на ппштина Прилеп за 
2012 гпдина бр.07-230/6 пд 31.01.2012 гпдина    

 Извештај за извршена стручна ревизија 
тех.бр.26-06/12 пд 11.12. 2012 гпд   
израбптена пд ,,УРБАН ПРПЕКТ,,ДППЕЛ-
Прилеп. 

 Пдгпвпр на забелешките пд стручната 
ревизија техн. бр.99-а/12 пд 17.12.2012 г. пд  
израбптувачпт на планпт 

 Решение за фпрмираое на стручна кпмисија  
бр.08-329/1 пд 09.02.2012 г. 

 Стручнп мислеое бр.03-319/3 пд 24.01.2012 
гпдина пд Кпмисијата за даваое на мислеое 
пп Нацрт планпвите  вп Ппштина Прилеп 

 Пдгпвпр на мислеое бр.99-б/ пд 05.03.2013 г 
 Пдлука за утврдуваое на Нацрт план бр.07-

436/63 пд 31.01.2013 гпдина 
 Пдлука за прганизираое на Јавна 

презентација и јавна анкета бр.08-754/1 пд 
11.03.2013 г  

 Спппштение  бр. 03-754/2 пд 11.03.2013 
гпдина пбјавенп вп весниците 

   ,,Вечер ,, и ,,Нпва Македпнија,, . 
 Известуваое бр.09-113/3  пд 15.03.2013 гпд. 
 Списпк на присутни  лица на јавната 

презентација 
 Решение за фпрмираое на стручна кпмисија 

бр.08-1803/1 пд 22.09.2011г. 
 Записник пд јавна презентација бр.09-113/4 

пд 28.03.2013 гпд 
 Извештај пд  Јавна презентација и Јавна 

анкета бр.09 – 113/5 пд 04.04.2013 гпдина 
 Известуваое за ппстапуваое пп извештајпт 

пд јавната презентација и  јавната анкета 
бр.09-113/6 пд 04.04.2013 гпд. 

 Стручнп мислеое пп Извештајпт за 
стратегиска пцена на живптната средина  бр. 
08-2743/2 пд 29. 04. 2011 г. 

 Мислеое пд ЕВН – КЕЦ Прилеп бр.27-743/2 
пд 02.04.2013 г. 

 Мислеое пд ЈКП ,, Впдпвпд и Канализација,, 
бр. 03-176/2 пд 29.03.2013 гпд. 

 Мислеое пд Министресвп за култура бр.17-
1133/2 пд 13.03.2012 г. 

 Мислеое пд Дирекција за заштита и 
спасуваое  бр.10-181/2 пд 13.05.2012 г. 
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 Мислеое пд Впдпстппанствп,,Прилепскп 
ппле,,-Прилеп  бр.03-195/2 пд 20.06.2013 г. 

  
СПДРЖИНА 

1. Ппшт дел 
1.1. Наслпвна страна 
1.2. Спдржина 
1.3. Регистрација пд Централен Регистар на РМ 
1.4. Лиценца на правнптп лице 
1.5. Решение за именуваое на пдгпвпрни 
планери 
1.6. Кппии пд пвластуваоата на планерите 
1.7. Прпграма за измена и дппплнуваое на 
Прпграмата за дпнесуваое на урб. планпви на 
теритпријата на Ппштина Прилеп 
1.8. Планска прпграма 
1.9. Гепдетски елабпрат за гепд. рабпти за 
ппсебни намени за ажурирана гепд. ппдлпга 
2. Дпкументаципна пснпва 
2.1. Прилпзи на дпкументаципната пснпва, 
мислеоа и спгласнпсти пд јавните претпријатија 
2.1.1. Известуваое за впдпвите на ппстпјната 
електрична мрежа бр. 27-836/1 пд 29.10.2012 гпд, 
издаденп пд ЕВН Македпнија АД Скппје, КЕЦ – 
Прилеп. 
2.1.2. Известуваое пд ЈКП „Впдпвпд и 
канализација“ – Прилеп, за впдпвите на ппстпјната 
впдпвпдна и канализаципна мрежа бр. 03-224/2 пд 
18.04.2012 гпд. 
2.1.3. Известуваое за впдпвите на ппстпјната 
телефпнска мрежа бр. 251-131696/2 пд 20.04.2012 
гпд. издаденп пд „Македпнски Телекпм“ АД 
Скппје. 
2.1.4. Известуваое бр. 07-151/2 пд 23.04.2012 
гпд. за недвижнп културнп наследствп – сппменик 
на култура за даденипт плански ппфат. 
2.1.5. Известуваое пд Впдпстппанствп 
„Прилепскп Ппле“ – Прилеп, за впдпвите на 
ппстпјната мрежа на хидрпсистемпт бр. 03-51/2 пд 
20.04.2012 гпд. 
2.1.6. Известуваое пд ЈП за впдпснабдуваое 
„Студенчица“ – Другпвп, за впдпвите на 
регипналнипт впдпвпд „Студенчица“ бр. 03-808/2 
пд 30.04.2012 гпд. 
2.2. Текстуален дел    
    страна 
2.2.1. Впвед     
     8 
2.2.2. Гепграфскп  и  гепдетскп  пдредуваое на  
ппдрачјетп  на  планскипт  ппфат   
               8 
2.2.3. Истпријат на планираоетп и уредуваоетп 
на планскипт ппфат    
                9 
2.2.4. Ппдатпци за прирпдни чинители и 
вреднпсти 
вп планскипт ппфат    
                 9 

2.2.4.1. Гепграфска пплпжба   
     9 
2.2.4.2. Сеизмика на прпстпрпт   
    9 
2.2.4.3. Клима     
     9 
2.2.5. Ппдатпци за спздадени вреднпсти и 
чинители    
 10 
2.2.5.1. Културнп наследствп   
                 10 
2.2.6. Инвентаризација и снимаое на 
изграденипт градежен фпнд  
 10 
2.2.6.1. Ппвршина на ппфатпт-нумерички 
ппказатели    11 
2.2.6.2. Нумерички ппказатели на нивп на 
катастарски парцели   12 
2.2.6.3. Преглед на пбјекти пп кпнструктивен 
систем    13 
2.2.6.4. Преглед на пбјекти пп спратнпст  
    14 
2.2.7. Инвентаризација и снимаое на градби пд 
културнп-истприскп значеое 14 
2.2.8. Инвентаризација и снимаое на изградена 
кпмунална инфраструктура 14 
2.2.8.1. Улична мрежа – сппбраќај  
     14 
2.2.8.2. Хидрптехничка инфраструктура  
    15 
2.2.8.2.1. Впдпвпд   
     15 
2.2.8.2.2. Фекална канализација  
     15 
2.2.8.2.3. Атмпсферска канализација 
                15 
2.2.8.3. Електрпенергетска мрежа  
     16 
2.2.8.4. Телекпмуникациска мрежа – ПТТ  
    16 
2.2.9. Инвентаризација на бесправнп изградени 
пбјекти    16 
2.2.10. Анализа на степен на реализација на 
важечкипт урб. план   16 
2.2.11. Анализа на мпжнпстите за прпстпрен 
развпј     16 
2.2.12. Извпд на план пд ппвиспкп нивп и други 
релевантни ппдатпци   17 
2.3. Графички прилпзи   
                 18 
2.3.1. Извпд пд ГУП на Прилеп 
2.3.2. Ажурирана гепдетска ппдлпга  
  М=1:1000, лист бр. 2 
2.3.3. Дпкументаципна пснпва (инвентаризација 
и снимаое на изграден град. фпнд сп ппстпјна 
инфраструктура)    
 М=1:1000, лист бр. 3 



Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep  broj 11  od 30.08.2013   godina 

 

60 
 

2.3.4. Дпкументаципна пснпва (инвентаризација 
на бесправнп изградени градби) 
М=1:1000, лист бр. 4 
3. Планска дпкументација 
3.1. Текстуален дел     
     страна 
3.1.1. Впвед     
     2 
3.1.2. Гепграфска и гепдетска местппплпжба на 
планскипт ппфат   2 
3.1.3. Текстуални пдредби на план пд ппвиспкп 
нивп     2 
3.1.4. Планска прпграма   
     3 
3.1.5. Ппис и пбразлпжение на планскипт 
кпнцепт на прпстпрнипт развпј  3 
3.1.5.1. Систем на групи на класи на намени 
    3 
3.1.5.2. Класа на намени    
    4 
3.1.5.3. Густина на населенпст   
    6 
3.1.5.4. Парцелација и регулација  
     7 
3.1.5.5. Урбанп зеленилп и пзеленетпст  
    7 
3.1.6. Планскп решение на кпмунална 
инфраструктура    
 8 
3.1.6.1. Планскп решение на сппбраќајна 
инфраструктура   8 
3.1.6.2. Хидрптехничка инфраструктура  
    10 
3.1.6.2.1. Впдпвпд   
     
 11 
3.1.6.2.2. Фекална канализација  
     11 
3.1.6.2.3. Атмпсферска канализација 
                 13 
3.1.6.2.4. Хидрпсистем   
                 14 
3.1.6.2.5. Хидрантска мрежа  
                 14 
3.1.6.3. Електрпенергетика   
     14 
3.1.6.3.1. Уличнп псветлуваое  
                 15 
3.1.6.4. Телекпмуникациска мрежа  
     18 
3.1.6.4.1. Мпбилна телефпнија  
     19 
3.1.7. Екпнпмскп пбразлпжение  
      
3.1.8. Мерки за заштита   
     
3.1.8.1. Мерки за заштита и спасуваое  
     

3.1.8.2. Мерки за заштита и спасуваое пд ппжар 
    20 
3.1.8.2.1. Хидрантска мрежа  
                 20 
3.1.8.3. Мерки за заштита на живптната средина 
    20 
3.1.8.4. Мерки за заштита на прирпдата  
    21 
3.1.8.5. Мерки за заштита на културнптп 
наследствп, кпнз. пснпви  21 
3.1.9. Ппшти услпви за изградба, развпј и 
кпристеое на градежнптп земјиште на планпт 
                                         
3.1.10.  Други ппшти услпви   
     24 
3.1.11. Ппсебни услпви за изградба, развпј и 
кпристеое на градежнптп земјиште на планпт 
3.2. Нумерички дел    
3.2.1. Нумерички ппказатели на нивп на плански 
ппфат    32 
3.2.2. Нумерички ппказатели на нивп на 
градежни парцели   
 34 
3.2.3. Билансни ппказатели    
3.3. Графички дел     
3.3.1. Регулаципнен планМ=1:1000, лист бр. 1 
3.3.2. План на ппвршини за градеое  
  М=1:1000, лист бр. 2 
3.3.3. Сппбраќаен план сп нивелациски план 
  М=1:1000, лист бр. 3 
3.3.4. Инфраструктурен план (електрика, впд. и 
канал.) М=1:1000, лист бр. 4 
3.3.5. Синтезен план     М=1:1000, лист бр. 5  

 
Чл.3 

Планпт се заверува вп 7 (седум) примерпци, пд 
кпи: еден се чува вп архивата на Спветпт, еден кај 
прганпт штп гп спрпведува, еден вп надлежнипт 
државен архив, еден примерпк се дпставува дп 
Прганпт на државната управа надлежен за 
вршеое на рабптите пд пбласта на уредуваое на 
прпстпрпт, еден примерпк се дпставува дп 
Државнипт инспектпрат за градежништвп и 
урбанизам, еден примерпк се дпставува дп 
Државнипт завпд за гепдетски рабпти и еден 
примерпк се излпжува кај  дпнесувачпт на Планпт, 
заради дпстапнпст на јавнпста. 
Заверката сп пптпис и печат ќе ја изврши 
претседателпт на Спветпт на ппштина Прилеп. 

Чл.4 
Спставен дел на пваа Пдлука е Извештајпт пд 
јавната презентација и јавната анкета, сп 
пбразлпжение за прифатените и неприфатените 
забелешки, израбптен пд стручна кпмисија 
фпрмирана пд  градпначалникпт на Ппштината. 

Чл.5 
Спветпт на ппштина Прилеп е дплжен вп рпк пд 30 
дена пд дпнесуваоетп на Планпт да пбезбеди 
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картираое на Планпт на хамер или астралпн. 
Картираните ппдлпги се предаваат на Државнипт 
Завпд за гепдетски рабпти на чуваое и кпристеое, 
какп ппдлпги за издаваое на нумерички ппдатпци. 

Чл.6 
Планпт ќе гп спрпведува надлежнипт прган на 
ппштина Прилеп. 

Чл.7 
Пваа Пдлука сп заверен примерпк пд Планпт се 
дпставува дп Прганпт на државната управа 
надлежен за вршеое на рабптите пд пбласта на 
уредуваое на прпстпрпт. 

Чл.8 
Пваа Пдлука влегува вп сила псмипт ден пд денпт 
на пбјавуваоетп вп Службен гласник на Ппштина 
Прилеп. 
   
Број  07 - 2067/35                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

30.08.2013 година                     на Советот на Општина Прилеп       
    П р и л е п                                        м-р Никола Димески 

 
Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

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

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

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

ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ДЕТАЛЕН 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 2, 

ДЕЛ ОД УБ 2.01, ПЛАНСКИ ОПФАТ ,,1,, КО 

ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

            

                1. Одлуката за донесување на Предлог 

Детален урбанистички план за УЕ 2, дел од УБ 

2.01, плански опфат ,,1,, КО Прилеп, Општина 

Прилеп, се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

Број  08 - 2075/35              ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2013 година                            на Општина Прилеп 

  П р и л е п                                                     Марјан Ристески 

 
 

             Врз пснпва на чл.26,ст.4 пд Закпнпт за 
прпстпрнп и урбанистичкп планираое, ("Сл.весник 
на РМ"бр.51/05, 137/2007, 91/09, 124/10, 18/11 , 
53/11, 144/12  и 70/13), чл.22 ст.1, т.1 и чл.36 пд 
Закпнпт за лпкална сампуправа ("Сл.весник на 
РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 пд Статутпт на 
ппштина Прилеп ("Сл.гласник на ппштина Прилеп" 
бр.6/03), Спветпт на ппштина Прилеп на седницата 
пдржана на ден 30.08.2013 гпдина,   дпнесе: 
 

П Д Л У К А 
ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА ПРЕДЛПГ ДЕТАЛЕН 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА 

УЕ 2, дел од УБ 2.01, плански опфат "1",, КП 
ПРИЛЕП, Ппштина Прилеп 

ПЛАНСКИ ПЕРИПД 2012-2017 
 

Чл.1 
Се  дпнесува Детален урбанистички план за   УЕ 2, 
дел од УБ 2.01, плански опфат "1", КП ПРИЛЕП, 
Ппштина Прилеп, плански перипд 2012-2017, (вп 
ппнатампшнипт текст: планпт). 
Планскипт ппфат гп дефинираат следните  
граници: 
 

 југпистпчната страна е 

дефинирана сп пспвината на 

нпвппланиранипт прпфил на 

спбирна улица С7(пп ГУП), ул. 

„Егејска” вп дплжина пд 105,0 

м`; 

 северпзападната страна е 

дефинирана сп пспвината на 

нпвппланиранипт прпфил на  

сервисната улица Ср, ул.„Ладп 

Лапец”, вп дплжина пд 180,0 м`; 

 истпчната страна е дефинирана сп 

пспвината на предвидената 

улица (превземен пд ппстпен 

ДУП)  какп дел пд секундарната 

улична мрежа, ул.„Егејска“ - 

крак, вп дплжина пд 190,0 м`; 

Ппвршината на планскипт ппфат за УЕ 2, 

УБ 2.01, изнесува 1,15 ха . 

Чл.2 
   Планпт пд чл.1 на пваа Пдлука ги спдржи 
следните прилпзи: 
-Предлпг Детален урбанистички план за ПРЕДЛПГ 
Детален урбанистички план за  УБ 2 УЕ 2,01, 
плански ппфат ,,1,, КП Прилеп плански перипд 
2012 -– 2017 , сп тех.бр. 100/12 пд Декември 2012 
гпдина израбптен пд  ЈП за ПУП пд Прилеп 
-Прпграма за измена и дппплнуваое на 
Прпграмата за дпнесуваое на  урбанистички 
планпви теритпријата на ппштина Прилеп за 2011 
гпдина бр.07-1568/21 пд 22.08.2011 гпдина    
-Извештај за извршена стручна ревизија тех.бр.03-
06/12 пд март 2012 гпд   израбптена пд ,,УРБАН 
ПРПЕКТ,,ДППЕЛ-Прилеп. 
-Пдгпвпр на забелешките пд стручната ревизија 
техн. бр.100-а/11 пд март 2012 г. пд  израбптувачпт 
на планпт 
-Решение за фпрмираое на стручна кпмисија  
бр.08-329/1 пд 09.02.2012 г. 
-Стручнп мислеое бр.03-716/3 пд 30.03.2012 
гпдина пд Кпмисијата за даваое на мислеое пп 
Нацрт планпвите  вп Ппштина Прилеп 
-Пдгпвпр на мислеое бр.100-11/ в јуни 2012 г 
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-Пдлука за утврдуваое на Нацрт план бр.07-
1045/21 пд 27.04.2012 гпдина 
-Пдлука за прганизираое на Јавна презентација и 
јавна анкета бр.08-1138/1 пд 09.05.2012 г  
-Спппштение  бр. 03-1138/2 пд 09.05.2012 гпдина 
пбјавенп вп весниците 
,,Вечер ,, и ,,Капитал ,, . 
 -Известуваое бр.09-51/7 пд 07.05.2012гпд. 
 -Списпк на присутни  лица на јавната презентација 
 -Решение за фпрмираое на стручна кпмисија 
бр.08-1803/1 пд 22.09.2011г. 
 -Записник пд јавна презентација бр.09-51/9 пд 
16.05.2012 гпд 
 -Извештај пд  Јавна презентација и Јавна анкета 
бр.09 – 51/10 пд 30.05.2012 гпдина 
 -Известуваое за ппстапуваое пп извештајпт пд 
јавната презентација и  јавната анкета бр.09-51/11 
пд 30.05.2012 гпд. 
-Извештај пд кпмисија бр.09 – 51/11 пд 29.05.2013 
гпдина 
 -Мислеое пд ЕВН – КЕЦ Прилеп бр.27-1088/2 пд 
18.05.2012 г. 
-Мислеое пд ЈКП ,, Впдпвпд и Канализација,, бр. 
03-274/2 пд 17.05.2012 гпд. 
-Стручнп мислеое пд Министерствптп за живптна 
средина и прпстпрнп планираое бр. 11-8038/2 пд 
31. 08. 2012 г. 
  -Мислеое пд Министресвп за култура бр.17-962/2 
пд 22.03.2012 г. 
  -Мислеое пд Министресвп за пдбрана бр.17/2-
31/45 пд 04.09.2012 г. 
  -Мислеое пд Дирекција за заштита и спасуваое  
бр.10-131/2 пд 22.03.2012 г. 
  -Гепдетски елабпрат бр. 03-1805/2 пд 28.11.2011 г 
 - Имптни листпви бр. 33037, 42752, 30800 

СПДРЖИНА: 
 
1. Ппшт дел 
п Наслпвна страна 
п Спдржина 
п Регистрација пд Централен Регистар на РМ 
п Лиценца на правнптп лице 
п Решение за именуваое на пдгпвпрни 
планери 
п Кппии пд пвластуваоата на планерите 
п Прпграма за измена и дппплнуваое на 
Прпграмата за дпнесуваое на урб. планпви на 
теритпријата на Ппштина Прилеп 
п Планска прпграма 
п Гепдетски елабпрат за гепд. рабпти за 
ппсебни намени за ажурирана гепд. ппдлпга 
2. Дпкументаципна пснпва 
 
А - текстуален дел – 
1. Впвед 
2. Гепграфскп и гепдетскп пдредуваое на 
ппдрачјетп за планскипт ппфат 

3. Истпријат на планираоетп за ппдрачјетп на 
планскипт ппфат 
4. Ппдатпци за прирпдните чинители вп рамките 
на планскипт ппфат 
5. Ппдатпци за спздадените вреднпсти и чинители 
вп рамките на планскипт ппфат 
6. Инвентаризација и снимаое на изграденипт 
градежен фпнд и 
    вкупната физичка супраструктура 
7. Инвентаризација и снимаое на ппстпјни 
сппменички целини 
8. Инвентаризација и снимаое на изградената 
кпмунална инфраструктура 
9. Инвентаризација и снимка на бесправнп 
изградени градби 
10. Анализа на степен на реализација на 
ппстпјнипт план 
11.Анализа на мпжнпстите за прпстпрен развпј 
12.Извпд пд план пд ппвиспкп нивп 
Б - нумерички дел - 
1. Нумерички ппказатели на ппстпјната спстпјба 
В - графички дел - 
1. Извпд пд ГУП на Ппштина Прилеп --------------------
------------------------ м = 1 : 5000 
2. Ажурирана гепдетска ппдлпга--------------------------
------------------------- м = 1 : 1000  
3. Инвентаризација и снимаое на изграденипт 
градежен фпнд и вкупната физичка супраструктура  
--------------------------------------------------------------------- м 
= 1: 1000 
4. Инвентаризација и снимаое на изградената 
кпмунална инфраструктура м=1: 1000 
5. Инвентаризација и снимка на бесправнп 
изградени градби --------------- м = 1: 1000 
 
II. ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
 А - текстуален дел – 
1. Вид на планпт, назив на ппдрачјетп на планскипт 
ппфат и плански перипд 
2. Текстуални пдредби  пд Извпдпт пд план пд 
ппвиспкп нивп  кпи се 
     пднесуваат на планскипт ппфат и претставуваат 
услпви за планираое 
3. Планска прпграма 
4. Ппис и пбразлпжение на планскипт кпнцеп за 
прпстпрнипт развпј 
    вп рамките на планскипт ппфат  
5. Ппис и пбразлпжение на планските решенија за 
изградба, на наменската упптреба  
    на градежнптп земјиште парцелиранп за 
изградба, на градежнптп земјиште за 
    ппшта упптреба, сппбраќајната и кпмуналната 
инфраструктура 
-  Намена на земјиштетп и градбите 
-  Регулаципни и градежни линии  
-  Ппвршини за градба и висински план 
-  Прпцент на изграденпст 
-  Кпефициент на искпристенпст 
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-  Сппбраќај и нивелациски план 
-  Впдпвпд и Канализација 
-  Електрика и ПТТ 
- Заштита пд ппжар и други прирпдни и технички 
неппгпди  
- Плански решенија за птстрануваое и спречуваое 
на архитектпнски бариери 
   за инвалидизирани лица 
-  Заштита на живптната средина 
-  Мерки за заштита и спасуваое 
6.  Екпнпмскп пбразлпжение 
7.  Ппшти услпви за изградба, развпј и кпристеое 
на земјиштетп и градбите 
8. Ппсебни услпви за изградба, развпј и кпристеое 
на градежнптп земјиште и градбите 
Б - нумерички дел - 
1.  Нумерички ппказатели на планираната спстпјба 
2.  Билансни ппказатели  
В - графички дел - 
1. План на намена на земјиштетп и градбите ---------
-------------------------------------------------------- м =1: 1000 
2. Регулаципнен план ------------------------- м =1: 1000  
3. План на ппвршини за градеое---------- м =1: 1000 
4.  Сппбраќаен план,  нивелациски план и план на 
зеленилп------------------------------------------ м =1: 1000 
5.  Инфраструктурен план-------------------- м =1: 1000 
• Впдпвпд  
• Канализација 
• Електрика  
• ПТТ     
6. План на зеленилп -------------------------- м =1: 1000  
7. Синтезен план на планските решенија---------------
------------------------------------------------------- м =1: 1000  

Чл.3 
Планпт се заверува вп 7 (седум) примерпци, пд 
кпи: еден се чува вп архивата на Спветпт, еден кај 
прганпт штп гп спрпведува, еден вп надлежнипт 
државен архив, еден примерпк се дпставува дп 
Прганпт на државната управа надлежен за 
вршеое на рабптите пд пбласта на уредуваое на 
прпстпрпт, еден примерпк се дпставува дп 
Државнипт инспектпрат за градежништвп и 
урбанизам, еден примерпк се дпставува дп 
Државнипт завпд за гепдетски рабпти и еден 
примерпк се излпжува кај  дпнесувачпт на Планпт, 
заради дпстапнпст на јавнпста. 
Заверката сп пптпис и печат ќе ја изврши 
претседателпт на Спветпт на ппштина Прилеп. 

Чл.4 
Спставен дел на пваа Пдлука е Извештајпт пд 
јавната презентација и јавната анкета, сп 
пбразлпжение за прифатените и неприфатените 
забелешки, израбптен пд стручна кпмисија 
фпрмирана пд  градпначалникпт на Ппштината. 

Чл.5 
Спветпт на ппштина Прилеп е дплжен вп рпк пд 30 
дена пд дпнесуваоетп на Планпт да пбезбеди 
картираое на Планпт на хамер или астралпн. 

Картираните ппдлпги се предаваат на Државнипт 
Завпд за гепдетски рабпти на чуваое и кпристеое, 
какп ппдлпги за издаваое на нумерички ппдатпци. 

Чл.6 
Планпт ќе гп спрпведува надлежнипт прган на 
ппштина Прилеп. 

Чл.7 
Пваа Пдлука сп заверен примерпк пд Планпт се 
дпставува дп Прганпт на државната управа 
надлежен за вршеое на рабптите пд пбласта на 
уредуваое на прпстпрпт. 

Чл.8 
Пваа Пдлука влегува вп сила псмипт ден пд денпт 
на пбјавуваоетп вп Службен гласник на Ппштина 
Прилеп. 
 
Број  07 - 2067/36                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 

30.08.2013 година                     на Советот на Општина Прилеп       

    П р и л е п                                        м-р Никола Димески 

 
   Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

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

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

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

ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ДЕТАЛЕН 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 10, 

ДЕЛ ОД УБ 10.01, ПЛАНСКИ ОПФАТ’’1’’, КО 

ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

           1. Одлуката за донесување на Предлог 

Детален урбанистички план за УЕ 10, дел од УБ 

10.01, плански опфат’’1’’, КО Прилеп, Општина 

Прилеп,     се објавува во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 2075/36                ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2013 година                               на Општина Прилеп 

  П р и л е п                                                       Марјан Ристески 

 
 

                       Врз пснпва на чл.26,ст.4 пд Закпнпт за 
прпстпрнп и урбанистичкп планираое, ("Сл.весник 
на РМ"бр.51/05, 137/2007, 91/09, 124/10, 18/11 , 
53/11, 144/12  и 70/13), чл.22 ст.1, т.1 и чл.36 пд 
Закпнпт за лпкална сампуправа ("Сл.весник на 
РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 пд Статутпт на 
ппштина Прилеп ("Сл.гласник на ппштина Прилеп" 
бр.6/03), Спветпт на ппштина Прилеп на седницата 
пдржана на ден 30.08.2013 гпдина,  дпнесе: 
 

П Д Л У К А 
ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА ПРЕДЛПГ ДЕТАЛЕН 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 10,  УБ 10.01, плански 
опфат,,1,, , КП ПРИЛЕП, Ппштина Прилеп 

ПЛАНСКИ ПЕРИПД 2012-2017 
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Чл.1 
Се  дпнесува Детален урбанистички план за   УЕ 10, 
дел од УБ 10.01, плански опфат "1", КП ПРИЛЕП, 
Ппштина Прилеп, плански перипд 2012-2017, (вп 
ппнатампшнипт текст: планпт). 
 
Планскипт ппфат гп дефинираат следните  
граници: 

- јужната страна е дефинирана сп 

пспвината на нпвппланираната магистрална улица 

М5, ул. „Јпска Јпрданпски” вп дплжина пд 298,1 м`;    

- западната страна е дефинирана сп 

пспвината на нпвппланираната спбирна улица С4а, 

ул.„Бприс Кидрич”, вп дплжина пд 135,4 м`;  

- истпчната страна е дефинирана сп 

пспвината на нпвппланираната  улица  „11 

Пктпмври-крак“, какп дел пд секундарната улична 

мрежа (планирана сппред претхпднп усвпен ДУП), 

вп дплжина пд 251,8 м`;   

- северната страна е дефинирана сп 

пспвината на нпвппланираната улица 

„Нпвппланирана“, какп дел пд секундарната 

улична мрежа (планирана сппред претхпднп 

усвпен ДУП), вп дплжина пд 137,6 м` и границата 

на катастарските парцели сп бр. 10950 и 10935.  

 Вкупната ппвршина на планскипт ппфат 
3,76 ха. 

Чл.2 
   Планпт пд чл.1 на пваа Пдлука ги спдржи 
следните прилпзи: 

 
-Предлпг Детален урбанистички план за  УЕ 10 УБ 
10.01, плански ппфат ,,1,, КП Прилеп плански 
перипд 2012 -– 2017 , сп тех.бр. 26/12 пд  Август 
2013 гпдина израбптен пд  ЈП за ПУП пд Прилеп 
-Гепдетски елабпрат за ппсебни намени бр. 03-
18/2 пд 16.01.2012 г 
-Извештај за извршена стручна ревизија тех.бр.15-
06/12 пд мај 2012 гпд   израбптена пд ,,УРБАН 
ПРПЕКТ,,ДППЕЛ-Прилеп. 
-Пдгпвпр на забелешките пд стручната ревизија 
техн. бр.26-а/12 пд мај 2012 г. пд  израбптувачпт 
на планпт 
-Решение за фпрмираое на стручна кпмисија  
бр.08-329/1 пд 09.02.2012 г. 
-Стручнп мислеое бр.03-726/5 пд 31.05.2012 
гпдина пд Кпмисијата за даваое на мислеое пп 
Нацрт планпвите  вп Ппштина Прилеп 
-Пдгпвпр на мислеое бр.26-б/ вo јуни  2012 г 
-Пдлука за утврдуваое на Нацрт план бр.07-
1581/10 пд 22.06.2012 гпдина 
-Пдлука за неспрпведуваое на стратегиска пцена 
бр. 08-1599/3 пд 26.06.2012 
-Мислеое пп Извештајпт за стратегиска пцена на 
живптната средина бр. 08-2743/4 пд 09.04.2011 г 

-Пдлука за прганизираое на Јавна презентација и 
јавна анкета бр.08-1599/1 пд 26.06.2012 г  
-Спппштение  бр. 03-1599/2 пд 26.06.2012 гпдина 
пбјавенп вп весниците 
,,Вечер ,, и ,,Утрински весник ,, . 
 -Известуваое бр.09-110/3 пд 06.07.2012гпд. 
 -Списпк на присутни  лица на јавната презентација 
 -Решение за фпрмираое на стручна кпмисија 
бр.08-1803/1 пд 22.09.2011г. 
 -Записник пд јавна презентација бр.09-110/7 пд 
18.09.2012 гпд 
 -Извештај пд  Јавна презентација и Јавна анкета 
бр.09 –110/ 8   пд 20.07.2012 гпдина 
-Пдлука за прганизираое на ппвтпрна јавна 
презентација и јавна анкета бр.08-2206/1 пд 
03.09.2012 г  
-Спппштение  бр. 03-2206/2 пд 03.09.2012 гпдина 
пбјавенп вп весниците 
,,Вечер ,, и ,,Нпва Македпнија ,, . 
 -Известуваое бр.09-110/10 пд 10.09.2012 гпд. 
 -Списпк на присутни  лица на јавната презентација 
 -Решение за фпрмираое на стручна кпмисија 
бр.08-1803/1 пд 22.09.2011г. 
 -Записник пд јавна презентација бр.09-110/11 пд 
13.09.2012 гпд 
 -Извештај пд  Јавна презентација и Јавна анкета 
бр.09 –110/12   пд 21.09.2012 г 
 -Известуваое за ппстапуваое пп извештајпт пд 
јавната презентација и  јавната анкета бр.09-110/ 
13   пд 18.12.2012 гпд. 
 -Мислеое пд ЕВН – КЕЦ Прилеп бр. 27-1524/2 пд 
31.07.2013г.г. 
-Мислеое пд ЈКП ,, Впдпвпд и Канализација,, бр. 
03-391/2 пд 10.07.2012 гпд. 
-Мислеое пд Дирекција за заштита и спасуваое  
бр.10-263/2 пд 06.06.2012 г. 
-Мислеое пд Министерствп за Култура  бр.17-
3298/2 пд 07.11.2012 г. 
 -Извештај  бр.09 –78/2   пд 30.07.2013 г 

 
СПДРЖИНА 

2. Ппшт дел 
2.1. Наслпвна страна 
2.2. Спдржина 
2.3. Регистрација пд Централен Регистар на 

РМ 
2.4. Лиценца на правнптп лице 
2.5. Решение за именуваое на пдгпвпрни 

планери 
2.6. Кппии пд пвластуваоата на планерите 
2.7. Прпграма за измена и дппплнуваое на 

Прпграмата за дпнесуваое на урб. 
планпви на теритпријата на Ппштина 
Прилеп за 2012г.  

2.8. Планска прпграма 
3. Документациона основа 



Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep  broj 11  od 30.08.2013   godina 

 

65 
 

3.1. Прилпзи на дпкументаципната пснпва, 
мислеоа и спгласнпсти пд јавните 
претпријатија 

3.1.1. Известуваое за впдпвите на 
ппстпјната електрична мрежа бр. 27-
115/1 пд 21.03.2012 гпд, издаденп 
пд ЕВН Македпнија АД Скппје, КЕЦ – 
Прилеп. 

3.1.2. Известуваое пд ЈКП „Впдпвпд и 
канализација“ – Прилеп, за впдпвите  
на ппстпјната впдпвпдна и 
канализаципна мрежа бр. 03-39/2 
пд 20.01.2012 гпд. 

3.1.3. Известуваое за впдпвите на 
ппстпјната телефпнска мрежа бр. 
251-17209/2 пд 20.01.2012гпд. 
издаденп пд „Македпнски Телекпм“ 
АД Скппје. 

3.1.4. Известуваое бр. 08-52/2 пд 
24.01.2012 гпд. за недвижнп 
културнп наследствп – сппменик на 
култура за даденипт плански ппфат. 

3.2. Текстуален дел     
3.2.1. Впвед    

    
 Гепграфскп  и  гепдетскп  
пдредуваое на  

ппдрачјетп  на  планскипт  ппфат 
     
  

Истпријат на планираоетп и 
уредуваоетп 

на планскипт ппфат  
     
3.2.2. Ппдатпци за прирпдни чинители и 

вреднпсти 
вп планскипт ппфат  

      
3.2.2.1. Гепграфска пплпжба  

      
3.2.2.2. Сеизмика на прпстпрпт 

      
3.2.2.3. Клима   

      
3.2.3. Ппдатпци за спздадени вреднпсти 

и чинители   
   

3.2.3.1. Културнп наследствп  
      

3.2.4. Инвентаризација и снимаое на 
изграденипт градежен фпнд 
   

3.2.4.1. Ппвршина на ппфатпт-
нумерички ппказатели 
    

3.2.4.2. Нумерички ппказатели на 
нивп на катастарски парцели 
   

3.2.4.3. Преглед на пбјекти пп 
кпнструктивен систем 
    

3.2.4.4. Преглед на пбјекти пп 
спратнпст   
    

3.2.5. Инвентаризација и снимаое на 
градби пд културнп-истприскп 
значеое  

3.2.6. Инвентаризација и снимаое на 
изградена кпмунална 
инфраструктура  

3.2.6.1. Улична мрежа – сппбраќај 
     
  

3.2.6.2. Хидрптехничка 
инфраструктура  
     

3.2.6.2.1. Впдпвпд  
    
    

3.2.6.2.2. Фекална 
канализација  
    
  

3.2.6.2.3. Атмпсферска 
канализација  
     

3.2.6.3. Електрпенергетска мрежа 
     
  

3.2.7. Телекпмуникациска мрежа – ПТТ 
      

3.2.8. Инвентаризација на бесправнп 
изградени пбјекти   
  

3.2.9. Анализа на степен на реализација 
на важечкипт урб. план  
  

3.2.10. Анализа на мпжнпстите за 
прпстпрен развпј   
   

3.2.11. Извпд на план пд ппвиспкп нивп и 
други релевантни ппдатпци 
   

3.2.12. Графички прилпзи  
     
    

3.2.13. Извпд пд ГУП на Прилеп бр. 09-
122/6 пд 09.04.2012г. 

3.2.14. Извпди пд ДУПбр.09-122/5 пд 
09.04.2012г, Извпд бр.09-122/7 пд 
09.04.2012г. 

Извпд бр.09-122/7 пд 09.04.2012г,Извпд 
бр.09-122/8 пд 12,04,2012г.  
3.2.15. Ажурирана гепдетска ппдлпга 

                                       
М=1:1000,  
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3.2.16. Дпкументаципна пснпва 
(инвентаризација и снимаое на 
изграден град. фпнд сп ппстпјна 
инфраструктура)   
                                                     
М=1:1000,  

3.2.17. Дпкументаципна пснпва 
(инвентаризација на бесправнп 
изградени градби) 

                       
М
=
1
:
1
0
0
0
,
  

4. Планска дпкументација 
4.1.1. Текстуален дел    

     
  

4.1.2. Впвед    
     
   

4.1.3. Гепграфска и гепдетска 
местппплпжба на планскипт ппфат 
   

4.1.4. Текстуални пдредби на план пд 
ппвиспкп нивп   
   

4.1.5. Планска прпграма  
     
   

4.1.5.1. Ппис и пбразлпжение на 
планскипт кпнцепт на 
прпстпрнипт развпј   

4.1.5.2. Систем на групи на класи на 
намени   
   

4.1.5.3. Класа на намени  
     
  

4.1.5.4. Густина на населенпст 
     
  

4.1.5.5. Парцелација и регулација 
     
  

4.1.5.6. Урбанп зеленилп и 
пзеленетпст   
    

4.1.6. Планскп решение на кпмунална 
инфраструктура   
   

4.1.6.1. Планскп решение на 
сппбраќајна инфраструктура 
   

4.1.6.2. Хидрптехничка 
инфраструктура  
     

4.1.6.2.1. Впдпвпд  
    
    

4.1.6.2.2. Фекална 
канализација  
    
  

4.1.6.2.3. Атмпсферска 
канализација  
     

4.1.6.2.4. Хидрантска мрежа 
    
   

4.1.6.3. Електрпенергетика  
     
  

4.1.6.3.1. Уличнп псветлуваое 
    
   

4.1.6.4. Телекпмуникациска мрежа 
     
  

4.1.6.4.1. Мпбилна телефпнија
    
    

4.1.7. Екпнпмскп пбразлпжение 
     
   

4.1.8. Мерки за заштита  
     
   

4.1.8.1. Мерки за заштита и 
спасуваое   
    

4.1.8.2. Мерки за заштита и 
спасуваое пд ппжар  
    

4.1.8.2.1. Хидрантска мрежа 
    
   

4.1.8.3. Мерки за заштита на 
живптната средина  
    

4.1.8.4. Мерки за заштита на 
прирпдата   
    

4.1.8.5. Мерки за заштита на 
културнптп наследствп, кпнз. 
пснпви   

4.1.9. Ппшти услпви за изградба, развпј 
и кпристеое на градежнптп 
земјиште на планпт  
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4.1.10.  Други ппшти услпви  
     
   

4.1.11. Ппсебни услпви за изградба, 
развпј и кпристеое на градежнптп 
земјиште на планпт   

4.2. Нумерички дел    
    

4.2.1. Нумерички ппказатели на нивп на 
плански ппфат   
  

4.2.2. Нумерички ппказатели на нивп на 
градежни парцели   

4.2.3. Билансни ппказатели  
      

4.3. Графички дел    
      

4.3.1. План на намена на земјиштетп и 
градбите                 
М=1:1000,      

4.3.2. Регулаципнен план  
 М=1:1000,      

4.3.3. План на ппвршини за градеое                
М=1:1000,      

4.3.4. Сппбраќаен план сп нивелациски 
план                М=1:1000,      

4.3.5. Инфраструктурен план 
(електрика, впд. и канал.)                   
М=1:1000,      

4.3.6. Синтезен план              М=1:1000,      
 

Чл.3 
Планпт се заверува вп 7 (седум) примерпци, пд 
кпи: еден се чува вп архивата на Спветпт, еден кај 
прганпт штп гп спрпведува, еден вп надлежнипт 
државен архив, еден примерпк се дпставува дп 
Прганпт на државната управа надлежен за 
вршеое на рабптите пд пбласта на уредуваое на 
прпстпрпт, еден примерпк се дпставува дп 
Државнипт инспектпрат за градежништвп и 
урбанизам, еден примерпк се дпставува дп 
Државнипт завпд за гепдетски рабпти и еден 
примерпк се излпжува кај  дпнесувачпт на Планпт, 
заради дпстапнпст на јавнпста. 
Заверката сп пптпис и печат ќе ја изврши 
претседателпт на Спветпт на ппштина Прилеп. 

Чл.4 
Спставен дел на пваа Пдлука е Извештајпт пд 
јавната презентација и јавната анкета, сп 
пбразлпжение за прифатените и неприфатените 
забелешки, израбптен пд стручна кпмисија 
фпрмирана пд  градпначалникпт на Ппштината. 

Чл.5 
Спветпт на ппштина Прилеп е дплжен вп рпк пд 30 
дена пд дпнесуваоетп на Планпт да пбезбеди 
картираое на Планпт на хамер или астралпн. 

Картираните ппдлпги се предаваат на Државнипт 
Завпд за гепдетски рабпти на чуваое и кпристеое, 
какп ппдлпги за издаваое на нумерички ппдатпци. 

Чл.6 
Планпт ќе гп спрпведува надлежнипт прган на 
ппштина Прилеп. 

Чл.7 
Пваа Пдлука сп заверен примерпк пд Планпт се 
дпставува дп Прганпт на државната управа 
надлежен за вршеое на рабптите пд пбласта на 
уредуваое на прпстпрпт. 

Чл.8 
Пваа Пдлука влегува вп сила псмипт ден пд денпт 
на пбјавуваоетп вп Службен гласник на Ппштина 
Прилеп. 
 
Број  07 - 2067/38                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 

30.08.2013 година           на Советот на Општина Прилеп       

    П р и л е п                           м-р Никола Димески 

 

   Врз основа на член  50 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

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

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ  НА ОПЕРАТИВНАТА  

ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И 

ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ЗИМСКАТА 

 СЛУЖБА НА ПОДРАЧЈЕТО ОД ОПШТИНА 

ПРИЛЕП, ЗА СЕЗОНАТА 2013/2014 ГОДИНА 

 

 

                1. Оперативната  Програма за 

организирање и функционирање на зимската 

служба на подрачјето од Општина Прилеп, за 

сезоната 2013/2014 година, се објавува во 

"Службен гласник на Општина Прилеп". 

 
Број  08 - 2075/37                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

30.08.2013 година                               на Општина Прилеп 
  П р и л е п                                                      Марјан Ристески 

 

 

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.1 od 
Zakonot za lokalnata samouprava (,,Sl.vesnik 
na RM,,br.5/2002) i ~l.26,st.1,t.1 od Statutot na 
op{tina Prilep  (,,Sl.glasnik na op{tina 
Prilep,,br.6/2003),Sovetot na op{tina 
Prilep na sednicata,odr`ana na 
30.08.2013godina, donese: 

 
OPERATIVNA PROGRAMA 

za organizirawe i funkcionirawe na zimskata 
slu`ba na podra~jeto od 

Op{tina Prilep, za sezonata 2013/2014 
 
1.Cel na Programata; 
2.Obem,dinamika i nivo na odr`uvaweto; 
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3.Organizaciska postavenost na zimskata 
slu`ba i obvrski na u~esnicite: 
 3.1.Pretprijatie na koe }e mu bide 
doverena rabotata; 
 3.2.Sovetot na op{tinata Prilep; 
 3.3.Nadzoren organ; 
 3.4.Op{tinski centar za spravuvawe so 
krizi; 
 3.5.Drugi u~esnici; 
 3.6.Organizacii,zaednici i gra|ani;  
4.Prilozi: 
 4.1.Pregled na prioritetnoto ~istewe 
i posipuvawe na soobra}ajnicite vo gradot; 
 4.2.Spisok na odgovornite lica od 
pretprijatieto na koi }e mu bide otstapena 
rabotata, so Odluka na Upravniot Odbor; 
 4.3.Karta-situacija za prioritetot na 
ras~istuvaweto na soobra}ajnicite: 

-soobra}ajnici od prv i vtor 
prioritet; 

-kriti~ni(crni) to~ki; 
-dol`inite na kolovoznite povr{ini 

za oslobuvawe se dadeni vo pregledot za 
prioritetno ~istewe i ras~istuvawe na 
soobra}ajnicite (del 4.1.1 i 4.1.2.) i iznesuvaat 

42.000,00m.od I prioritet i 17.100 m. od II 
prioritet. 

 

VOVED 
 Odr`uvaweto na kolovoznite 
povr{ini i nivnoto osposobuvawe za priem na 
soobra}ajot vo zimskite uslovi pretstavuva 
zna~ajna potreba na gra|anite i 
stopanstvoto,bidej}i se mo`ni naru{uvawa i 
prekini na normalno odvivawe na soobra}ajot 
vo gradot.Osobeno se nepovolni 
iznenaduvawata od vremenskite nepogodi 
posebno pri nesoodvetno izvr{ena podgotovka 
na nadle`nite organi. 
 Ovaa Programa trgnuva,pred se,od 
pretpostavkata za obezbeduvawe na odgovoren 
odnos na site vo Op{tinata,osobeno na toj 
na~in bi imale poprifatlivi uslovi za 
soobra}ajot i bi ovozmo`ile racionalno i 
ekonomi~no izvr{uvawe na Programata. U{te 
pozna~ajno e {to }e se sozdadat potrebnite 
uslovi za normalno odvivawe na stopanskite i 
drugi dejnosti. 
 

1.Cel na Programata 
Programata ima cel da predvidi 

uslovi za efikasno organizirawe i 
funkcionirawe na zimskata slu`ba na 
podra~jeto na op{tinata Prilep preku: 

-odreduvawe obemot na rabotata i 
nivoto na ~isteweto na snegot i 
golomrazicite od kolovoznite povr{ini; 

-definirawe na rabotite i  
zadol`enijata na u~esnicite vo  realizacijata 
na ovaa Programa; 

-definirawe na obvrskite na site 
u~esnici vo realizacija na Programata. 

2.Obem,dinamika i nivo na odr`uvawe 
 
 2.1.Obem na odr`uvawe 

 Trgnuvaj}i od osnovnata cel na 
Programata, fizi~kiot obem na rabotite e 
utvrden  soglasno prioritetot za 
osposobuvawe na kolovozite za 
funkcionirawe na soobra}ajot i toa: 
 -soobra}ajnicite po soodveten 
prioritet, po koj se odviva soobra}ajot, 
vitalnite soobra}ajnici i pristapi(od 
soobra}ajnicite do objektot) do objektite ~ie 
funikcionirawe e od vitalno zna~ewe za 
gradot. 
 
 2.2.Nivo i dinamika na odr`uvaweto 

 Ras~istuvaweto na kolovoznite 
povr{ini se vr{i po sledniot prioritet: 
 -soobra}ajnici  od 1 prioritet po koj 
se odviva soobra}ajot so kriti~ni to~ki i 
pristap kon objekti koi se od vitalno zna~ewe 
za gradot i drugi soobra}ajnici ozna~eni vo 
pregledot. 
 -soobra}ajnici od 2 prioritet. 
 Otstranuvaweto na podmraznaticite 
vo uslovi koga nema vrne`i(padavini) se vr{i 
po prioritetot na kriti~nite to~ki i 
soobra}ajnicite po koi se odviva soobra}ajot. 

De`urstvoto se obezbeduva 
kontinuirano za zimskiot period. 
 
 Odgovornite rabotnici na de`urstvo 
vr{at potrebni kontakti so site subjekti, ja 
sproveduvaat Programata i davaat potrebni 
informacii na nadle`nite subjekti i gra|ani. 
 
 De`urstvoto go izveduvaat 
rabotnicite na pretprijatieto na koe }e mu 
bidat dovereni rabotite, so svojata 
anga`irana mahanizacija, rabotnata sila i toa 
spored prioritetnosta odredena so ovaa 
Programa. 
 
 Soobra}ajnicite od prv prioritet }e 
bidat osposobeni za funkcionirawe na 
soobra}ajot vo zimski uslovi najdocna do 06,30 
~asot poradi doa|aweto na rabotnite mesta na 
lu|eto i u~enicite ili za najmnogu od 5(pet) 
~asa po prestanokot na vrne`ite od sneg. 
 
 Ostanatite soobra}ajnici od 2 
prioritet }e se osposobuvaat za 12-24 ~asa po 
osposobuvaweto na soobra}ajnicite od 1 
prioritet. 
  
 Dokolku e potrebno da se vklu~i i 
druga mehanizacija, toa go vr{i 
pretprijatieto na koe mu e doverena rabotata, 
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po prethodna soglasnost od nadzorniot organ, a 
po nalog na nara~atelot. 
 Pretprijatieto na koe mu e doverena 
rabotata treba da raspolaga minimum so 
slednata mehanizacijata, oprema, materijali i 
rabotna sila. 
 

Kamion so no` za ~istewe na snegot i 
posipuva~ 

2 

Kamion so posipuva~ 1 

Grejder 1 

Utovarувач so predna korpa 1 

Utovarувач so predna korpa i no` za 
~istewe na sneg 

1 

Buldo`er-gaseni~ar so no` 1 

Трактор со нож за чистење на снег 1 

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

1 

 

3.Organizaciska postavenost na zimskata 
slu`ba i obvrska na u~esnicite 
 
 Na podra~jeto na op{tina Prilep, 
zimskata slu`ba ja organizira Edinicata na 
lokalna samouprava-Prilep, kako nositel na 
site raboti i aktivnosti koi se odnesuvaat na 
celokupnoto funkcionirawe na zimskata 
slu`ba. 
 
 Preku svojot nadzoren organ ja sledi 
realizacijata na Programata i izdava nalozi 
za rabotata. 
 
 Soglasno Zakonot za javni nabavki se 
odreduva pretprijatie koe }e ja sproveduva 
Operativnata Programa i ostvaruva sorabotka 
so site drugi subjekti vo Op{tinata 
zadol`eni za sproveduvawe na Programata za 
zimska slu`ba. 
 
 Funkcioniraweto na zimskata slu`ba 
se ostvaruva so slednata organizaciska 
postavenost: 
 
 3.1.Pretprijatie na koe }e mu bidat 
otstapeni rabotite 
 
 Pretprijatieto na koe }e mu bidat 
otstapeni rabotite, formira telo za 
organizirawe i rakovodewe na Zimskata 
slu`ba.Teloto ja sledi realizacijata na ovaa 
Programa, rabotata na punktot i zaedno so 
Stru~nata slu`ba odlu~uva za prezemawe 
potrebni aktivnosti predizvikani od 
vremenite nepriliki. 
 
 Pretprijatieto gi ima slednite 
zadol`enija: 

 -organizira neprekinato de`urstvo 
preku celiot zimski period, vo tekot na site 

24 ~asa ( освен во случаи кога надзорниот 
орган наложи редуцирање или престанување 
на дежурствата ) . 
 -so specijalni ma{ini,oprema i 
rabotna raka vr{i posipuvawe na industriska 
sol za otstranuvawe na podmrznatica od 
kolovoznite povr{ini; 
 -vozilata, ma{inite i drugata 
potrebna mehanizacija ja doveduvaat vo 
ispravna sostojba za dejstvuvawe vo zimski 
uslovi i istata vo tekot na traeweto na 
zimskata sezona ja ~uva na placot na 
pretprijatieto ili opredelenite punktovi 
kako bi mo`ela pri uka`ana potreba 
navremeno da bidi stavena vo funkcija.  
 -vodi celosna dokumentacija za 
rabotata na Zimskata slu`ba; 
 -dostavuva do nara~atelot raspored na 
lica za de`urstvo, so podatoci za rabotnata 
raka i mehanizacija; 
 -sekojdnevno i redovno go informira 
nara~atelot za rabotata na Zimskata slu`ba, 
kako i nadzorniot organ; 
 -gi prima i sekojdnevno gi dostavuva do 
CIT izve{taite i prognozite za vremenskite 
uslovi, nara~atelot i  Ministerstvoto za 
vnatre{ni raboti; 
 -sekojdnevno izgotvuva izve{taj za 
izvr{enite raboti od smenata vo Zimskata 
slu`ba, vo sorabotka so rakovoditelot na 
smenata; 
 -vr{i redovno i tekovno odr`uvawe na 
vozи lata i specijalnite ma{ini kako i na 
drugata mehanizacija; 
 -organizira redovno de`urstvo so 
potrebna oprema i alat, rezervi delovi i 
stru~en kadar za obezbeduvawe ispravnosta na 
mehanizacijata i dejstvuvawe na Zimskata 
slu`ba; 
-Za sezonata 2013/2014 godina se obezbeduvaat 
slednite materijali: 
- nabavka na pesok (rizla-2 )---------------1000 m3 
-nabavka na industriska sol--------------- 300 T  
 
 Navedenite materijali gi nabavuva i 
se skladiraat vo placot na pretprijatieto na 
koe mu e otstapena rabotata. Nivnata upotreba 
vo zimskite uslovi pri temperaturi na 
mrznewe,}e bide kako me{avina 
3:1(granuliran pesok i sol), zaradi posipuvawe 
na nagorni i kriti~ni mesta. 
 
 3.2.Sovetot na op{tina Prilep,so 

stru~nite slu`bi 
 -ja usvojuva ovaa operativna Programa; 
 -go kontrolira izvr{uvaweto na ovaa 
Programa; 
 
 3.3.Edinica na Lokalna samouprava 
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 -ja koordinira aktivnosta na site 
zadol`eni subjekti vo izvr{uvaweto na 
zada~ite od Programata; 
 -preku sredstvata za javno 
informirawe, informira za rabotata na 
Zimskata slu`ba i obvrskite na u~esnicite. 
 
 3.4.Nadzoren organ 
 Nadzorniot organ go opredeluva 
nositelot na rabotite so re{enie so koe gi 
opredeluva rabotnite zada~i pri 
realizacijata na Programata za organizirawe 
i funkcionirawe na Zimskata slu`ba na 
podra~ј eto na op{tina Prilep za sezonata 
2013/2014 godina. 
 Nadzorniot organ gi vr{i slednite 
raboti: 
 
 1.Ja sledi rabotata na izvr{itelot na 
rabotite i za toa izgotvuva kompletna 
tehni~ka dokumentacija; 
 2.Koordinira so organite i telata na 
Sovetot na op{tina Prilep, so Centarot za 
spravuvawe so krizi, Ministerstvoto za 
vnatre{ni raboti i drugi u~esnici, 
pretprijatija, zaednici i gra|ani ; 
 3.Dava nalog za rabota na 
pretprijatieto na koe mu se otstapeni 
rabotite. 

 4.Ја следи временската ситуација и 
одлучува за отпочнување ; редуцирање или 
укинување на дежурствата на механизацијата 
и работниците , за што благовремено ( 
најкасно во рок од 12 часа ) го известува 
претпријатието на кое му е отстапена 
работата. 
            5. Врши и други работи и работни 
задачи во врска со реализацијата на 
Програмата.            
 
 3.5.Op{tinskiot  Centar za 

spravuvawe so krizi 
 Op{tinskiot  Centar za spravuvawe so 
krizi ne e neposredno vklu~en vo rabotata na 
Zimskata slu`ba, me|utoa Centarot posredno 
}e ja  sledi rabotata na Slu`bata preku 
blagovremeno informirawe. 
 Vo slu~aj na pojava na elementarni 
nepogodi od pogolemi razmeri na podra~jeto 
na op{tina Prilep vo zimskiot period, koi ne 
}e mo`at da se razre{uvaat so organizaciska 
postavenost na Zimskata slu`ba, 
Op{tinskiot Centar proglasuva vonredna 
sostojba i neposredno rakovodi so akciite za 
otstranuvawe na posledicite. Vo vakvi 
slu~aе в i, tovarot e na buxetot na Op{tinata 
ili od drugi izvori {to }e gi utvrdat 
nadle`nite organi. 
 3.6.Drugi u~esnici 
 3.6.1.Ministerstvoto za vnatre{ni 
raboti-soobra}ajnata  policija go kontrolira 

i reguliraa soobra}ajot vo novonastanatite 
sostojbi na soobra}ajnicite i pati{tata i 
sekoga{ }e bide neposredna vrska so site 
zadol`eni subjekti, gi otstranuva 
parkiranite vozila kako bi se ovozmo`ilo 
~istewe na soobra}ajncite. 
 
 3.6.2.Nadle`niot op{tinski organ za 
komunalni raboti se gri`i za sproveduvawe na 
Odlukata za odr`uvawe za komunalen red na 
podra~jeto na Op{tinata Prilep, vo delot za 
otstranuvawe na snegot i mrazot, preku 
inspekciskite slu`bi. 
 
 3.6.3.Repbuli~kiot 
hidrometeorolo{ki zavod dostavuva izve{tai 
i prognozi ( dnevni, trodnevni, nedelni i 
mese~ni) , za vremenskite uslovi do: 
Op{tinata Prilep, Pretprijatieto na koe mu 
e doverena rabotata, CIT na Prilep, Stru~na 
slu`ba i nа dzorot. 
 3.7.Pretprijatija, zaednici i gra|ani 
 3.7.1.JKP,,Komunalec,,Prilep-
RE,,Komunalna Higiena,,-gi prevzema 
potrebnite merki za otstranuvawe na snegot i 
mrazot: 
 -Otvorawe na pe{a~ki premini; 
 -Otvorawe na pe{a~ki pateki po 
trotoarite i plo~nicite; 
 -^istewe na snegot od ivicite na 
kolovozite za normalno funkcionirawe na 
slivnicite; 
 -Celosno ~istewe na mostovite; 
 -^istewe i praznewe na uli~nite 
korpi; 
 3.7.2.Elektrodistribucija-Prilep gi 
prezema potrebnite merki za ~istewe na 
snegot od nadvore{nite elektroinstalacii. 
 3.7.3.AD,,Pelagonija Trans,, Prilep, 
prezema merki za otstranuvawe na snegot i 
mrazot od avtobuskata stanica i nezino 
osposobuvawe za koristewe. 
 3.7.4.AD,,Makedonski 
telekomunikacii,,-Skopje, gi prezema 
potrebnite merki za ~istewe na snegot od 
nadvoznite TT uredi,instalaciite i 
telefonskite govornici. 

3.7.5.Pretprijatijata i zaednicite ~ii 
otvoreni objekti i prostorii se koristat od 
strana na 
gra|anite(pazari{ta,grobi{ta,`elezni~ki 
premini, ran`irani stanici, benziski pumpi i 
sli~ni objekti), prezemaat brzi i efikasni 
merki za otstranuvawe na snegot i 
podmrа znaticite od ovie objekti i prostorii. 
 3.7.6.Pretprijatijata, zaednicite i 
gra|anite-sopstvenici, odnosno korisnici na 
delovni zgradi i delovni prostorii (stokovni 
ku}i, du}ani, prodavnici i sl.objekti), 
prezemaat merki za ~istewe na snegot od 
podmraznaticata pred ovie objekti. 
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 3.7.7.Gra|anite go ~istat snegot i 
podmraznaticata od trotoarite, patekite i 
priodite pred svoite stanbeni zgradi. 
 3.7.8.Isto taka, gra|anite go ~istat 
snegot od krovovite i terasite, pri {to vodat 
smetka za bezbednosta na minuva~ite, 
nadvore{nite instalacii i soobra}ajot. 
Is~isteniot sneg se sobira pred zgradite i 
pritoa se obezbeduva nepre~en soobra}aj. 
 3.7.9.Se~eweto, otstranuvaweto na 
granki i drva go vr{i JP ,,Komunalec,, -
Prilep. 
 3.7.10.Za site onie koi nema da gi 
izvr{uvaat potrebnite raboti }e se postapuva 
spored odlukata za komunalen red. 

 
 4. PREGLED ZA PRIORITETNO 
^ISTEWE I POSIPUVAWE NA 
SOOBRA]AJNICITE-ULICITE 
 
 4.1.Soobra}ajnicite po koi se odviva 
soobra}ajot, vitalni soobra}ajnici, kriti~ni 
to~ki i pristapi (od soobra}ajnicite do 
objektot), do objektite ~ie funkcionirawe e 
od vitalno zna~ewe za gradot. 
 4.1.1.ULICI (1 prioritet) so vkupna 
dol`ina od 42.000 m. 
 

1. ,,Aleksandar Makedonski,,-od 
tablata na vlezot od Pletvar, do 
tablata na izlezot od gradot kaj 
,,Crn Bor,, 

4.500 
m. 

2. ,,11-ti Oktomvri,,-od 
OU,,G.Del~ev,,(kru`en tek)po 
,,Joska Jordanoski,,do Bul.,,Goce 
Del~ev,,. 

   950 
m. 

3. ,,Gen.Vasko Karangeleski,, od 
Bul.,,G.Del~ev,, do vlez vo 
benziska Kasarni    

 
1800 
m. 

4. Bul.,,G.Del~ev,, od SO Prilep  do 
@elezni~ka stanica  

1700 
m. 

5. ,,L.Koteski,, od rampata na 
`elezni~i premin do tablata na 
izlez od gradot kaj Mermeren 
Kombinat 

1750 
m. 

6. ,,Prilepski Braniteli,, (stara 
,,\.Petrov,,) od Bul.,,G.Del~ev,, 
do ,,O.^opela,, vo Varo{. 

1500 
m. 

7. ,,O.^opela,,niz Varo{ do tablata 
na izlezot od gradot 

1500 
m. 

8. ,,Sotka \or|ioski,, od 
Bul.,,G.Del~ev,, po 
,,K.Josifoski,, do 
,,A.Makedonski,, 

   
550 m. 

9. ,,Car Samoil,, od 
,,A.Makedonski,, do presekot so 
M- 5  

1100 
m. 

10. ,,M.Acev,, od ,,A.Makedonski,, do 
,,\.Dimitrov,, 

  600 
m. 

11. ,,T.Tarcan,, od ,,M.Acev,, do ,,11-   450 

ti Oktomvri,, m. 

12. ,,D.Naredniko,, od  
Bul.,,G.Del~ev,, do 
,,A.Makedonski,,  

  500 
m. 

13. ,,Kej 9-ti Septemvri,, od 
nas.,,\ogdere,, (tesniot most) do 
ul.,,D.Naredniko,,  

1550 
m. 

14. ,,Kej 1-vi Maj,, od ,,J.Jordanoski,, 
do ,,S.\or|ioski,, 

1100 
m. 

15. ,,J.Jordanoski,, od ,,11-ti 
Oktomvri,, do ,,S.Kitanoski,, 

  950 
m. 

16. ,,Borka Taleski,, od ,,Metodija 
Pat~ev,, do ,,V.Ciriviri,, 

1300 
m. 

17. ,,M.[atorov [arlo,, od 
ul.,,Bitolska,, do ,,Kej 1-vi Maj,, 

  250 
m. 

18. ,,Bra}a Miladinovci,, od 
Bul.,,G.Del~ev,, okolu nas. 
,,To~ila,,  do nas.,,To~ila-2,, 

 
1350 
m. 

19. ,,Arhiepiskop Dositej,, od 
,,M.Kozar,, do Benziska pumpa kaj 
`elezni~ka stanica 

1100 
m. 

20. ,,Egejska,, od ,,Prilepski 
Braniteli,,   do Bul.,,G.Del~ev,, 

1100 
m. 

21. ,,Kuzman Josifoski,, od ,,Egejska,, 
do Bul.,,G.Del~ev,, 

  500 
m. 

22. ,,Samoilova,, od ,,Bra}a 
Miladinovci,, do ,,Prilepski 
Braniteli,, 

 
700m. 

23. ,,M.Kozar,, od ,,Prilepski 
Braniteli,, po,,K.Misirkov,, do 
,,Gen.V.Karangeleski,, 

 
900 m. 

24. ,,Trajko Nikoloski,, od 
,,A.Makedonski,, do Bul.,,G. 
Del~ev,, 

 
1200m. 

25. Obikolen pat od Bul.,,G.Del~ev,, 
prema Mlekara do ul.,,Orde 
^opela,, 

 
2300 
m.  

26. ,,\.Petrov,, od ,,Oktomvriska,, do 
,, A.Makedonski,, 

  250 
m. 

27. ,,Borka Utot,, od ,,K.Josifoski,, 
do ,,D.Naredniko,, 

  250 
m. 

28. ,,Oktomvriska,, od Kru`en tek do 
,,5-ta Prilepska Brigada,, 

  
 700 m. 

29. ,,Partizanska,, od ,,Prilepski 
Braniteli,, do ,,Petar Acev,, 

 
  450 
m. 

30. ,,Petar Acev,, (stara 
,,Beogradska,,) od ,,Partizanska,, 
do ,, Trizla,, 

 
  200 
m. 

31. ,,Trizla,, od ,, Prilepski 
Braniteli,, do Dabni~ka Reka 

1350 
m. 

32. ,,5-ta Prilepska Brigada,, od 
,,Oktomvriska,, do 
,,A.Makedonski,, 

   
  750 
m. 

33. ,,11-ti Oktomvri,, od ,,Trizla,, do 
,,M.Kozar,, 

  450 
m. 

34. ,,Bidima{,, od ,,D.Naredniko,, do 
rampata na `elezni~ka linija 

  
 700 m. 

35. ,,H.Kkarpo{,,od spoj so 
,,B.Lameski,,po,,Republikanska,, 

  
 300 m. 



Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep  broj 11  od 30.08.2013   godina 

 

72 
 

do ,,Kej 1-vi Maj,, 

36. ,,Bra}a Lameski,, od 
Bul.,,G.Del~ev,, do ,,Kej 1-vi Maj,, 

 350 m. 

37. ,,Branko Sekuloski-
Beqata,,(stara,, Kej 4-ti Juli,,) 
od ,,General Vasko 
Karangeleski,, do ,,J.Jordanoski,, 

  
 850 m. 

38. ,,Vera Ciriviri,, od ,,B.Taleski,, 
do ,,Metodija Pat~ev,,  

1050 
m. 

39. ,,Fevruarski pohod,, so ,,Borka 
Spirkoski,, po ,,Kej 19-ti 
Septemvri,, do ,,J.Jordanoski,, 

 
1100 
m. 

40. ,,M.Kamen,, od 
,,\.Dimitrov,,(kru`en tek) po ,,3-
ti Noemvri,, do ,,M.Pat~ev,, 

 
  650m. 

41. ,,M.Pat~ev,, od ,,3-ti Noemvri,, 
po ,,Istarska,, do ,,3-ti Noemvri,, 

 
  350 
m. 

42. ,,\.Dimitrov,, od kru`en tek do 
,,B.Taleski,, 

1000 
m. 

 V  K   U  P  N  O: 42000 
m. 

 
 4.1.2.ULICI (2 prioritet) 
soobra}ajnici od pogolemo zna~ewe za 
naselenieto so vkupna dol`ina  17100 m. 
 

1. ,,Mir~e Acev,, od ,,Aleksandar 
Makedonski,, do ,,Kej 9-ti 
Septemvri,, 

 
  300 m. 

2. ,,Trajko Tarcan,, od ,,M.Acev,, 
kaj OU,,Ko~o Racin,, po ,,Bla`e 
Nikoloski,, do ,,Borka 
Taleski,,                                                     

 
  400 m. 

3. ,,Mariovska,, od ,,V.Ciriviri,, 
do ,,M.Acev,, 

  250 m. 

4. ,,Penka Koteska,, od ,,Borka 
Taleski,, do ,,3-ti Noemvri,, 

  550 m. 

5. ,,3-ti Noemvri,, od ,,Penka 
Koteska,, do ,,Krume Be}ar,, po 
,,Krume Be}ar,, do 
,,\.Dimitrov,, 

 
  650 m. 

6. ,,Bistra,, i ,,Osogovska,, -
Sto~no Pazari{te 

1000 m.  

7. ,,Bitolska,, od ,,Car Samoil,, 
do ,,B.Taleski,, 

  400 m. 

8. ,,C.Kowarec,, od ,,Bitolska,, do 
,,Makedonska,, 

  950 m. 

9. ,,Makedonska, od ,,C.Kowarec,, 
do ,,Jordan Grabuloski,,(stara 
,,Dinara,,) 

  
 300 m. 

10. ,,Bla`e Ivanoski,, od ,,Car 
Samoil,, po ,,Jordan 
Grabuloski,, do ,,Makedonska,, 

 
  650 m. 

11. ,,Cane Kuzmanoski,, od Sala 
,,Makedonija,, do Pivara 

  700 m. 

12. ,,Andon Slabejko,, od 
,,D.Naredniko,, do  
@elezni~kiot most 

  650 m. 

13. ,,Borka Stevanoski,, od   450 m. 

,,A.Slabejko,, do ,,Bidima{,, 

14. ,,R.Sekir~anec,, od 
Bul.,,G.Del~ev,, do ,,Egejska,, 

  350 m. 

15. ,,Lado Lapecot,, od ,,Egejska,, do 
,,Bra}a Miladinovci,, 

  500 m. 

16. ,,K.Josifoski,, od ,,Egejska,, do 
Internat 

  500 m. 

17. ,,K.Volnaroski,, od 
,,Partizanska,, do 
,,C.Mavrovski,,pod Kuli 

  500 m. 

18. ,,Kozjak,, od ,,Prilepski 
Braniteli,, do ,,Mukos,, 

  250 m. 

19. ,,11-ti Oktomvri,, od 
,,J.Jordanoski,, do ,,Gen.V 
Karangeleski,, 

  400 m. 

20. ,,Kru{evska,, od ,, Gen.Vasko 
Karangeleski,, do ,,Branko 
Sekuloski-Beqata,, 

 
  350 m. 

21. ,,Kiro K.-Platnik,, od 
,,Kru{evska,,  do ,,Naum 
N.Bor~e,, 

  300 m. 

22. ,,Naum.N.Bor~e,, od ,,Kiro 
K.Platnik,, do ,,Branko 
Sekuloski Beqata,, 

 
  150 m. 

23. ,,Gemixiska,, od ,,Joska 
Jordanoski,, do ,,Fevruarski 
Pohod,, 

  250 m. 

24. ,,Petar Pop Arsov, od 
,,|.Dimitrov,,po 
,,K.Pej~inovi},, i,,Nada 
Ciriviri,, do ,,T.Tarcan,, 

 
  550 m. 

25. ,,Radovi{ka,, od ,,Oktomvriska,, 
do ,,3-ti Noemvri,, 

  450 m. 

26. ,,P~iwa,, od ,,Radovi{ka,, do 
,,J.H.Xinot,, 

  300 m. 

27. ,,S.Kitanoski,, od 
,,J.Jordanoski,, do 
,,Bl.Spirkoski,, 

  350 m. 

28. ,,Bl.Spirkoski,, od 
,,S.Kitanoski,, do 
,,Febr.Pohod,, 

  200 m. 

29. ,,Kej 19-ti Septemvri,, od 
,,B.Spirkoski,,do ,,Gen.Vasko 
Karangeleski,, 

 
  350 m. 

30. ,,D.Antuleski,, od,,O.^opela,, 
do ,,P.To{ev,, 

  600 m. 

31. ,,B.Lopa~,, od ,,O.^opela,, do 
Man.,,Sv.A.Mihail,, 

  950 m. 

32. ,,G.Dimitrioski,, po 
,,G.Jankuloski,,do Bugarski 
baraki 

  350 m. 

33. ,,Qube Grujoski,, 
od,,L.Koteski,, do pat za 
zatvorot 

  450 m. 

34. ,,2-ri Avgust,, od ,,\.Dimitrov,, 
do kraj na asfalt 

  350 m. 

35. ,,P.Bra{narov,, od 
,,S.Kitanoski,, do ,,Kej 19-ti 
Septemvri,, 

  450 m. 

36. ,,D.Gruev,, od ,,Mukos,, do   150 m. 
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,,Prilepski Braniteli,, 

 V  K  U  P  N  O 17100m  

 
 

 5.PREGLED NA OP[TINSKITE 
PATI[TA KOI ]E SE ^ISTAT I 
POSIPUVAAT PO UKA@ANA POTREBA  
 I BARAWE NA NARA^ATELOT 
 

  1. Op{tinski pat Л6001955 02 ( 

врска со А3 -  nm. Лопатица ) 

15500m 

  2. Op{tinski pat Л6001955 01 ( 

врска со А3 - nm.^epigovo ) 

  5000m 

  3. Op{tinski pat Л6001955 05 ( 

врска Р1101 - nm. Загорани ) 

  4500m 

  4. Op{tinski pat Л6001955 06 ( 

врска Л600195 05 - врска со 

Р2339 ) 

  1500m 

  5. Op{tinski pat Л6001955 07 

(врска Р1101 - nm. Шелеверци ) 

  3700m 

  6. Op{tinski pat Л6001955 09 ( 
Кадино село врска а Р2339 -
Мало Коњари  врска со Р1306 ) 

  4000m 

  7. Op{tinski pat Л6001955 10 ( 
врска Р1306 - нм. Големо 
Коњари )  

    500м 

  8. Op{tinski pat Л6001955 11 ( 
врска со Р1303 - нм. 
Мажучиште ) 

    500m 

  9. Op{tinski pat Л6001955 15 ( 

врска со Р1107 - нм. Штавица ) 

  1000m 

10. Op{tinski pat Л6001955 16 
дел ( врска со Р1107 - нм. 
Бонче )  

  3000m 

11. Op{tinski pat Л6001955 17 ( 

врска со Р1107 – нм. Чаниште ) 

12000m 

12 Op{tinski pat Л6001955 21 ( 
врска со П1107 – нм. Манастир 
)               

  3000m 

13. Op{tinski pat Л6001955 25 

(Прилеп – нм. Селце ) 

  
1500m 

14. Op{tinski pat Л6001955 26 
(врска со Л6001955 25–
ма.Св.Димитрија ) 

  2500м 

15. Op{tinski pat Л6001955 28 
дел ( врска со А1 -  nm. 
Лениште ) 

  
1500m 

16. Op{tinski pat Л6001955 29 

дел ( врска А1 – нм. Оревоец ) 

  3000м 

17. 
 

Општински пат  Л6001955 36 ( 
врска P1303 – 
ман.Св.Богородица – 
Трескавец) 

  8000м 

18. Пат за КПУ Затвор Прилеп 
(врска ул.Леце Котески – КПУ 
Затвор Прилеп) 

  1000м 

 В  К  У  П  Н  О 71700м  

   

 

NAPOMENA: SE ^ISTAT SO VOZILO SO 
PLUG 
 So poseben nalog od nara~atelot preku 
nadzorniot organ, }e se podignuva snegot i 
mrazot od Starata ~ar{ija i Bul.,,Goce 
Del~ev,, vo Prilep. 
  
 ^isteweto na soobra}ajnicite i 
op{tinskite pati{ta koi ne se predvideni so 
Operativnata programa }e se vr{i samo vo 
isklu~itelni slu~aevi i so poseben nalog od 
nara~atelot. 
 
 Operativnata programa vleguva vo 
sila so denot na donesuvawe, a }e se objavi vo 
,,Slu`ben glasnik na op{tina Prilep,,. 
 
                
Број  07 - 2067/39                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 

30.08.2013 година                     на Советот на Општина Прилеп       

    П р и л е п                                              м-р Никола Димески 
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