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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)
Градоначалникот
на
Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА
ЗАКЛУЧОЦИТЕ ЗА ДОНИРАЊЕ НА
СРЕДСТВА ЗА
ЦРКВАТА "СВЕТА ПЕТКА" И ДЕЦА
СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ,
ПОТРЕБИ,
ЗАБОЛЕНИ ОД ЦЕРЕБРАЛНА
ПАРАЛИЗА
1. Заклучоците за донирање
на средства за Црквата "Света Петка" и
деца со посебни потреби, заболени од
церебрална парализа, се објавуваат во
"Службен
гласник
на
Општина
Прилеп".
Број 08 - 471/1-1
23.02.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 26 став 1 точка
46 од Статутот на Општина Прилеп
("Службен
гласник
на
Општина
Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот
на Општина Прилеп на седницата,
одржана на 22.02.2012 година, донесе:

З А Л У Ч О Ц И
за донирање на средства за Црквата
"Св. Петка" и деца со посебни потреби,
заболени од церебрална парализа
1.
Покачувањето
на
надоместокот
на членовите на
Советот за месец Февруари, со
препорака покачувањето на платата
од
Градоначалникот
за
месец
Февруари 2012 година, да се донира за
изградба на Црквата "Св. Петка" Прилеп.
2. Покачувањето на надоместокот
на членовите на Советот за месец
Март, со препорака покачувањето на
платата од Градоначалникот за месец
Март 2012 година, да се донира за
децата со посебни потреби - заболени
од церебрална парализа.
3. Заклучоците ќе се објават во
"Службен
гласник
на
Општина
Прилеп".
Број 07 - 466/1-1
ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год.
на Советот на општина Прилеп
Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

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

Службен гласник на Општина Прилеп бр. 2 од 23.02.2012 година
гласник
на
Општина
Прилеп"
бр.6/2003)
Градоначалникот
на
Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕНАМЕНА НА СРЕДСТВА ВО
БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА
ОПШТ ИНА ПРИЛЕП ЗА
2012 ГОДИНА

1. Одлуката за пренамена на
средства
во Буџетот на општина
Прилеп за 2012 година, се објавува во
"Службен
гласник
на
Општина
Прилеп".
Број 08 - 471/1
23.02.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36, став 1,
точка 2 од Законот за локална
самоуправа ("Службен весник на Р.М."
бр.5/2002) и член 43 од Статутот на
Општина Прилеп ("Службен гласник
на Општина Прилеп" број 4/2005 ),
Советот на Општина Прилеп на
седницата одржана на 13.05.2011
година, донесе:

ОДЛУКА
за измена на распоредот на
средстватаво Буџетот на Општина
Прилеп за2012 година
Член 1
Со оваа Одлука се врши измена
на распоредот
на средствата во
Буџетот на Општина - Прилеп за 2012
година и тоа на
следниот начин:
Подпрограма
Буџет Самоинансир. Донации
Дотациии Кредит
Подставка
Е00 ГРАДСКА
ГРАДСКА АДМИНИСТРАЦИЈА
АДМИНИСТРАЦИЈА
421320 Телефон и телефакс
-200.000 0
0
0
0
421410 Горива и масла (моторни возила)
-200.000 0
0
0
0
426310 Семинари и конференции
-200.000 0
0
0
0
426410 Објавување на огласи

-400.000 0
0
0
0
427110 Привремени вработувања
_
1.000.000 0
0
0
0
0
0
0
0

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од
денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Прилеп" и
станува составен дел на Буџетот на
Општина Прилеп за 2012 година.
Број 07 - 466/2
22.02.2012 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на општина Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

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)
Градоначалникот
на
Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА
ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗВРШЕНИОТ
ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА ЈКП
"КОМУНАЛЕЦ" ЗА 2011 ГОДИНА

1.
Решението
за
давање
согласност
на
Извештајот
за
извршениот Оперативен план на ЈКП
"Комуналец" за 2011 година,
се
објавува
во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 471/2
23.02.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
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 22.02.2012 година, донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
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Службен гласник на Општина Прилеп бр. 2 од 23.02.2012 година
за давање согласност на Извештајот за
извршениот Оперативен план на ЈКП
"Комуналец" - Прилеп за 2011 година
1. Се дава согласност на
Извештајот за извршениот
Оперативен план на ЈКП "Комуналец" Прилеп за 2011 година .
2. Решението ќе се објави во
"Службен гласник на Општина
Прилеп".
Број 07 - 466/3
22.02.2012 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на општина Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

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)
Градоначалникот
на
Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА
ИЗВЕШТАЈОТ НА ЈКП "КОМУНАЛЕЦ" ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
УПРАВУВАЊЕ НА ОТПАД ВО ОПШТИНА
ПРИЛЕП ЗА 2011 ГОДИНА

1. Решението
за
давање
согласност на Извештајот на ЈКП
"Комуналец" за спроведување на
Програмата за управување на отпад во
општина Прилеп за 2011 година, се
објавува
во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 471/3
23.02.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
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 22.02.2012 година, донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
за давање согласност на Извештајот
на ЈКП "Комуналец" - Прилеп за
спроведување на Програмата за
управување на отпад во Општина
Прилеп за 2011 година
1. Се дава согласност на
Извештајот
на ЈКП "Комуналец" Прилеп
за
спроведување на
Програмата за управување на отпад во
Општина Прилеп за 2011 година.
2. Решението ќе се објави во
"Службен
гласник
на
Општина
Прилеп".
Број 07 - 466/4
22.02.2012 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на општина Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

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)
Градоначалникот
на
Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ.5,
УРБАН БЛОК 5.02, ПЛАНСКИ
ОПФАТ "А" ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП
1. Одлуката за донесување на
Детален урбанистички план за УЕ.5,
Урбан Блок 5.02, плански опфат "А" во
Општина Прилеп, се објавува
во
"Службен
гласник
на
Општина
Прилеп".
Број 08 - 471/4
23.02.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.26,ст.4 од Законот
за
просторно
и
урбанистичко
планирање,
("Сл.весник
на
РМ"бр.51/05,137/2007,91/09,124/10,18/11
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Службен гласник на Општина Прилеп бр. 2 од 23.02.2012 година
и 53/11), чл.22 ст.1,т.1 и чл.36 од Законот
за локална самоуправа ("Сл.весник на
РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од
Статутот
на
општина
Прилеп
("Сл.гласник на општина Прилеп"
бр.6/03),Советот на општина Прилеп
на седницата одржана на ден
22.02.2012, донесе:
ОДЛУКА
за донесување на Детален
урбанистички план за УЕ 5, Урбан
Блок 5.02, плански опфат ,,А,, во
во
Општина Прилеп
Чл.1
Се донесува Детален урбанистички
план за УЕ 5, Урбан Блок 5.02 ,
плански опфат ,,А,,
во Општина
,,
Прилеп , плански период 2011-2016 , (во
понатамошниот текст:планот), како
што е означено во графичките прилози
кои што се составен дел на оваа
Одлука.
Планот го опфаќа локалитетот со
следните граници:
Од североисток во должина од 58м
оди по наменска зона во ГУП низ дел од КП
бр.743/2;
Од северозапад во должина од 250м
оди низ КП бр.743/2, по граница на
наменска зона по ГУП;
Од запад во должина од 80м оди низ
КП бр.743/2 по граница на наменска зона по
ГУП;
Од југозапад во должина од 60м оди
низ КП бр.743/2, по граница на наменска
зона;
Од југоисток границата на опфатот
оди по осовина на собирната улица „Борис
Кидрич" со ознака С4, во должина од
297,4м.
Вака определениот плански опфат
е со површина од 2,2635 ха.
Чл.2
Планот од чл.1 на оваа Одлука ги
содржи следните прилози:
-Предлог План изготвен
од
дооел ЈП за просторни и урбанистички
планови од Прилеп со тех.бр.10/11 од
Февруари 2012година .

-Програма
за
измена
и
дополнување
на
Програмата
за
изработка на урбанистички планови
на територија на општина Прилеп
бр.07-1568/21 од 22.08.2011 година ;
-Планска
програма
за
изработка на Детален урбанистички
план за УЕ 5 , УБ 5.02,плански опфат
,,А,, површина на опфат 2.2635ха
,општина
Прилеп,
бр.03-298
од
25.08.2011 година.
-Извештај
од
извршена
Стручна ревизија изработена од
друштво за урбанизам, проектирање и
инженеринг ,, Урбан Проект,, дооелПрилеп , тхе. Бр.17-06/11 од Ноември
2011година Прилеп.
-Одговор на забелешките од
стручната ревизија тех.бр.10-а/11 од
Ноември 2011 од изработувачот на
планот.
- Решение за формирање Комисија
за давање на мислење по Нацрт
плановите од Градоначалникот на
Општина
Прилеп
бр.08-35/1
од
08.01.2010година
- Мислење од Комисијата при ЕЛС
Прилеп по Нацрт планот бр.03-2182/3
од 25.11.2011година, издадено од
Комисија за урбанизам во општина
Прилеп.
-Одлука за утврдување на
Нацрт
планот
од
Советот
на
општината
бр.07-2549/8
од
28.12.2011година.
-Одлука за организирање на
јавна презентација и јавна анкета по
Нацрт
планот,
донесена
од
градоначалникот
. бр.08-30/1 од
04.01.2012год.
-Соопштение за организирање на
јавна презентација и јавна анкета по
Нацрт планот бр.03-31/1 од 04.01.2012,
објавено во јавни гласила.
-Решение
за
формирање
стручна комисија за изработка на
Извештајот од Јавна анкета за Нацрт
планот бр.08-475/1 од 13.02.2009година
-Записник од Јавна презентација по
Нацрт планот, изготвен од комисијата
бр.09-357/8 од 16.01.2012година
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Службен гласник на Општина Прилеп бр. 2 од 23.02.2012 година
- Извештај од спроведена јавна
презентација и јавна анкета по Нацрт
планот бр.09-357/10 од 24.01.2011година;
-Известување за постапување
по забелешките во Извештај 09-36/4 од
27.01.2011год.
-Мислење од Завод за заштита
на спомениците на Културата И музејПрилеп , бр.08-535/2 од 18.10.2010
година.
-Мислење од Министерство за
култура -Управа за заштита на
културното наследство бр.17-370/2 од
02.02.2012г.
-Мислење од ЕВН Македонија АД
бр.24-42/2 од 13.01.2012година
-Согласност
од
Дирекцијата
за
заштита и спасување, Подрачно
одделение за заштита и спасување Прилеп бр.10-45/2 од 26.01.2011година.
- Мислење од ЈКП ,,Водовод и
Канализација,, -Прилеп , бр.03-19/2 од
26.01.2012година.
-Мислење од општина Прилеп дека не
е потребна изработка на стратегиска
оцена на животната средина, бр.0935/4 од 02.02.2012год.
-Согласност на Предлог План од
Министерството за транспорт и врски
бр.16-2231/2 од 13.02.2012год.
1 ОПШТ ДЕЛ
1. Насловна страна
2. Содржина
3. Извод од регистрацијата на фирмата
4. Лиценца на фирмата
5. Решение за одредување на планери
6. Овластувања на планерите
7. Програма за донесување на
урбанистички планови на територијата
на општина прилеп за 2010 год..
8. Планска програма
9. Податоци за постојна инфраструктура
од приватни и јавни претпријатија кои
стопанисуваат со инфраструктурните
водови
- АД евн - скопје,, кец - прилеп
- Македонски телеком ад - скопје
- ЈКП водовод и канализација - прилеп
- НУ завод за заштита на спомениците
на културата и музеј - прилеп

- Мислење по извештај за стратегиска
оцена на животна средина
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
А - текстуален дел 1. Вовед
2. Географско и геодетско одредување на
подрачјето за планскиот опфат
3. Историјат на планирањето за подрачјето
на планскиот опфат
4. Податоци за природните чинители во
рамките на планскиот опфат
5. Податоци за создадените вредности и
чинители во рамките на планскиот опфат
6.
Инвентаризација
и
снимање
на
изградениот градежен фонд и
вкупната физичка супраструктура
7. Инвентаризација и снимање на постојни
споменички целини
8.
Инвентаризација
и
снимање
на
изградената комунална инфраструктура
9. Инвентаризација и снимка на бесправно
изградени градби
10. Анализа на степен на реализација на
постојниот план
11.Анализа на можностите за просторен
развој
12.Извод од план од повисоко ниво
Б - НУМЕРИЧКИ ДЕЛ 1. Нумерички показатели на постојната
состојба
В - ГРАФИЧКИ ДЕЛ 1.Извод од ГУП
2.Извод од ДУП
3. Ажурирана геодетска подлога---=1:1000
4. Инвентаризација и снимање на изградениот
градежен фонд и вкупната физичка
супраструктура ------------м=1:1000
5.
Инвентаризација
и
снимање
на
изградената комунална инфраструктура
______________________________м=1:1000
6. Инвентаризација и снимка на бесправно
изградените градби -----------------м=1:1000
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
А - текстуален дел 1. Вид на планот, назив на подрачјето на
планскиот опфат и плански период
2. Географска и геодетска местополжба на
планскиот опфат со прецизен опис на
неговата граница по границите на
катастарските парцели со кои се совпаѓа,
оски на улици или други експлицитни
линеарни симболи на геодетската подлога.
3. Текстуални одредби од Изводот од план
од повисоко ниво кои се
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однесуваат на планскиот опфат и
претставуваат услови за планирање
4. Планска програма
5. Опис и образложение на планскиот
концеп
за
просторниот
развој
и
хармонизација на просторот на подрачјето
во рамките на планскиот опфат
6. Опис и образложение на планските
решенија за изградба, на наменската
употреба
на
градежното
земјиште
парцелирано за изградба, на градежното
земјиште за општа употреба, сообраќајната и
комуналната инфраструктура
- Намена на земјиштето и градбите
- Регулациони и градежни линии
- Површини за градба и висински план
- Процент на изграденост
- Коефициент на искористеност
- Сообраќај и нивелациски план
- Водовод и Канализација
- Електрика и ПТТ
- Заштита од пожар и други природни и
технички непогоди
- Плански решенија за отстранување и
спречување на архитектонски бариери
за инвадилизирани лица
- Заштита на животната средина
- Мерки за заштита и спасување
- Мерки за заштита на културното
наследство
7. Економско образложение за начинот,
обемот и динамиката на финасирање на
реализацијата на планските решенија
8. Општи услови за изградба, развој и
користење на земјиштето и градбите
9. Посебни услови за изградба, развој и
користење на градежното земјиште и
градбите
Б - НУМЕРИЧКИ ДЕЛ 1.Нумерички показатели на планирана
состојба
2. Билансни показатели

•
•
•
•

В - ГРАФИЧКИ ДЕЛ 1. Регулационен план ------------- м =1: 1000
2. План на површини за градење м =1: 1000
3. Сообраќаен план, нивелациски план
4. План на зеленило---------------- м =1: 1000
5. Инфраструктурен план-------- м =1: 1000
Водовод
Канализација
Електрика
ПТТ

6. Синтезен план на планските решенија---------------------------------------------- м =1:
1000
Чл.3
Планот се заверува во 7(седум)
примероци, од кои: еден се чува во
архивата на Советот, еден кај органот
што
го
спроведува,
еден
во
надлежниот државен архив, еден
примерок се доставува до Органот на
државната
управа
надлежен
за
вршење на работите од областа на
уредување
на
просторот,
еден
примерок се доставува до Државниот
инспекторат за градежништво и
урбанизам,
еден
примерок
се
доставува до Државниот завод за
геодетски работи и еден примерок се
изложува кај донесувачот на Планот,
заради достапност на јавноста.
Заверката со потпис и печат ќе
ја изврши претседателот на Советот на
општина Прилеп.
Чл.4
Составен дел на оваа Одлука е
Извештајот од јавната презентација и
јавната анкета , со образложение за
прифатените
и
неприфатените
забелешки, изработен од стручна
комисија
формирана
од
Градоначалникот на Општината.
Чл.5
Советот на општина Прилеп е
должен во рок од 30 дена од
донесувањето на Планот да обезбеди
картирање на Планот на хамер или
астралон. Картираните подлоги се
предаваат на Државниот Завод за
геодетски работи на чување и
користење, како подлоги за издавање
на нумерички податоци.
Чл.6
Планот
ќе
го
спроведува
надлежниот
орган
на
општина
Прилеп.
Чл.7
Оваа
Одлука
со
заверен
примерок од Планот се доставува до
Органот
на
државната
управа
надлежен за вршење на работите од
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областа на уредување на просторот.
Чл.8
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во "Службен гласник на општина
Прилеп".
Изработил:ПР
Број 07 - 466/5
ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год.
на Советот на општина Прилеп
Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

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)
Градоначалникот
на
Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УАЕ БР.11,
УРБАН БЛОК 11/3,
11 /3, ПЛАНСКИ ОПФАТ
БЛОК "Б" ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Одлуката за донесување на
Детален урбанистички план за УАЕ
бр.11, Урбан Блок 11/3, плански опфат
блок "Б" во Општина Прилеп,
се
објавува
во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 471/5
23.02.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.26,ст.4 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање, ("Сл.весник на РМ"бр.51/05
и 137/2007), чл.22 ст.1,т.1 и чл.36 од
Законот за локална самоуправа
("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1
т.1 и чл.26 од Статутот на општина
Прилеп ("Сл.гласник на општина
Прилеп" бр.6/03),Советот на општина
Прилеп на седницата одржана на ден
22.02.2012 година, донесе:
ОДЛУКА

за донесување на Детален
урбанистички план за УАЕ
бр.11,УБ11/3, плански опфат Блок,,Б,,во
Прилеп
Чл.1
Се
донесува
Детален
урбанистички план за УАЕ бр.11
бр.11,УБ
11,УБ
11/3
11/3/3 -дел плански опфат Блок ,,Б,,
,, ,, во
Прилеп
,
(во
понатамошниот
текст:планот), како што е означено во
графичките прилози кои што се
составен дел на оваа Одлука.
Планот го опфаќа локалитетот со
следните граници: од североисток
граница е новопланирана собирна
улица ,од северозапад граница е
собирна
улица
,,
Јоска
Јорданоски,,,према југозапад крак од
собирна улица ,,Јоска Јорданоски,,
додека од југоисточната и источната
ви
Мај,, и река
страна со улица ,,Кеј 1
,,Оревоечка,, .
Вака
определениот
плански
опфат е со површина од 14,423 ха.
Чл.2
Планот од чл.1 на оваа Одлука ги
содржи следните прилози:
- Програма за урбанистички
планови за 2007год.,за
2007год.
Општина
Прилепдонесена
од
Советот
на
општината
бр.07-2351/3
од
14.12.2006год .
- Програма за донесување
урбанистички
планови
на
територијата на општина за 2008год.,
2008год.
донесена од Советот на општината
бр.07-140/6 од 18.01.2008 година .
-Предлог
Предлог Детален урбанистички
план за УАЕ 11,УБ 11/3 плански
опфат Блок,,Б,, , површина на
плански опфат 14,423ха14,423ха- општина
Прилеп,
тех.бр.145/07 од Јануари
2012година, изработен од ДООЕЛ
"Урбан Проект " од Прилеп.
-Извештај
од
извршена
Стручна ревизија на нацрт планот
изработена од ДОО "Ин-Пума" од
Скопје , техн.бр.19/2008 ,од Февруари
2008г.
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-Извештај за постапување по
забелешките од Стручната ревизија
на Нацрт планот, од изготвувачот на
планот , со тех. Бр.145/2007 од август
2008 изработен од изработувачот на
планот , ДООЕЛ " Урбан Проект " од
Прилеп од Август 2008год.
-Мислење на Нацрт планот
бр.16-10892/1 од 17.11.2008год.-МТВ — од
Министерството за транспорт и врски
,Сектор за уредување на просторотСкопје.
-Одговор на забелешките од
Стручното мислење заведен во
Општина Прилеп под бр.09-48/11 од
30.12.2008год.-изработен
од
ДООЕЛ"Урбан Проект "од Прилеп.
-Одлука
Одлука за утврдување на
Нацрт
План
бр.07-1144/12 од
06.05.2009 год.-Совет на Општина
Прилеп.
-Одлука за
за организирање на
јавна анкета и јавна презентација
бр.09-574/2 од 20.07.2009год.
- Соопштение
бр.09од
бр.09-574/3
20.07.2009 год. за организирање јавна
презентација и јавна анкета објавено
во печатен медиум.
-Решение
Решение
за
формирање
Комисија
за
изготвување
изготвување
на
Извештај за спроведената јавна
презентација и јавна анкета бр.08475/1 од 13.02.2009година
-Извештај
Извештај од јавна анкета и
стручна консултација бр.09-574/18 од
15.12.2009год
-Записник
Записник
од
јавна
презентација и јавна анкета бр.09бр.09 574/7 од 15.12.2009година
15.12.2009годи на
-Записник
од
стручна
консултација
бр.09од
бр.09 -574/16
31.07.2009година
-Известување
Известување за постапување
по
извештајот
бр.09од
бр.09-574/19
15.12.2010година
-Оригинал
Страница
на
заверка
бр.
03од
03-06/1
05.03.2007година
од
геодетски
елаборате . ( Ве молиме истата да ни
биде вратена )

-Одговор
Одговор на барање бр.08бр.08527/2 од 18.10.2010година од Завод за
заштита н а спомениците на културата
и музеј —Прилеп
-Мислење од Министерството
за култура-Управа за заштита на
културното наследство бр.17-2019/2 од
26.08.2011год.
-Согласност
Согласност од Дирекцијата за
заштита и спасувањеспасување- Прилеп бр.10338/2 од 05.10.2010година
-Мислење од Министерство за
животна
средина
и
просторно
планирање
бр.08-5288/2
од
07.07.2011година
-Мислење од Министерство за
животна
средина
и
просторно
планирање —Управа за животна
средина
бр.11-7479/3
од
24.11.2011година
-Мислење
Мислење од Министерство за
земјоделство,
шумарство
и
водостопанство
бр.12-12141/2
од
21.12.2010година
-Согласност од ЕВН Македонија КЕЦ Прилеп бр.24-5924/2 од 30.12.2011
год
-Мислење од ЈКП ,,Водовод и
КАнализација ,, Прилеп бр.03-50/2 од
26.01.2012год.
Согласност
бр.16-2706/2
од
10.02.2012година на Предлог детален
урбанисти;ки план за УАЕ 11,УБ 11/3,
плански
опфат
Блок,,Б,,
од
Министерството за транспорт и врски;
ОПШТ ДЕЛ
- Насловна страна
- Содржина
- Извод од регистрацијата на фирмата
- Лиценца на фирмата
- Овластувања на планерот
- Елаборат за ажурирање на подлога
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:
1. Вовед
2.
Географски
и
геодетски
податоци за подрачјето на планскиот
опфат
3. Историјат на планирањето на
подрачјето од планскиот опфат
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4.
Податоци
за
природните
чинители
4.1. Природни фактори
4.1.1. Географска положба
4.1.2. Сеизмика на просторот
4.1.3. Културно наследство
5.
Податоци
за
создадените
вредности и чинители
6. Инвентаризација на постоен
градежен фонд
6.1. Билансни показатели
7. Инвентаризација на постојна
комунална инфраструктура
7.1. Водовод и канализација
7.2. Електроенергетика
7.3. Телекомуникациона мрежа
7.5. Сообраќајна мрежа
8.
Анализа
на
степен
на
реализација на важечкиот план
9. Анализа на можностите за развој
Б. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
1. Макролокација - ситуација Р=1:25000
2. Извод од постоен ГУП на градот намена на површини
Р=1:5000
3. Ажурирана геодетска подлога
Р=1:1000
4. Инвентаризација и снимка на
бесправно изградени градби
Р=1:1000
5. Инвентаризација на постоен градежен
фонд
Р=1:1000
6. Инвентаризација на постојна
инфраструктура
Р=1:1000
А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:
1. Вовед
2.
Географски
и
геодетски
податоци за планскиот опфат
3. Насоки од изводот од план од
повисоко ниво
4. Планска програма на просторниот
развој
5. Опис и образложение на планскиот
концепт
6. Опис и образложение на планските
решенија за изградба и намена на
градежното земјиште
6.1. Групи на класи на намени
6.2. Парцелација и регулација
6.3. Површини за градба и висински
план
6.4. Билансни показатели

7. Опис и образложение на планските
решенија за сообраќај и комунална
инфраструктура
7.1. Плански решенија на примарна и
секундарна сообраќајна мрежа
7.1.1.Нивелациско решение
7.2. Хидротехничка инфраструктура
7.2.1.Водовод
7.2.2.Фекална канализација
7.2.3.Атмосверска канализација
7.3. Електроенергетика
7.3.1.Улично осветление
7.4. Телекомуникациона мрежа
8. Останато
8.1.Делумно обработени барања
9. Услови за изградба, развој и
користење на земјиштето и градбите во
рамките на планскиот опфат
9.1. Општи услови
9.2. Посебни услови
10. Мерки за заштита
10.1. Мерки за заштита на животна
средина
10.2. Мерки за заштита од пожар
10.3. Мерки за заштита од воени
разурнувања
10.4. Останати мерки
Б. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
1. Регулационен план
Р=1:1000
2.
План на површини за градење
Р=1:1000
3.
Инфраструктурен
план
Р=1:1000
4. Сообраќаен, нивелмански план
Р=1:1000
5. Синтезен план
Р=1:1000
Чл.3
Планот во 7(седум) примероци,
од кои: еден се чува во архивата на
Советот, еден кај органот што го
спроведува,
еден
во
надлежниот
државен
архив,еден
примерок
се
доставува до Органот на државната
управа надлежен за вршење на работите
од
областа
на
уредување
на
просторот,еден примерок се доставува
до
Државниот
инспекторат
за
градежништво и урбанизам, еден
примерок се доставува до Државниот
завод за геодетски работи и еден
примерок се изложува кај донесувачот

9
______________________________________________________________

Службен гласник на Општина Прилеп бр. 2 од 23.02.2012 година
на Планот, заради достапност на
јавноста.
Заверката со потпис и печат ќе
ја изврши претседателот на Советот на
општина Прилеп.
Чл.4
Составен дел на оваа Одлука е
Извештајот од јавната анкета и
стручната
консултација
,
со
образложение за прифатените и
неприфатените забелешки, изработен
од стручна комисија формирана од
Градоначалникот на Општината.
Чл.5
Општина Прилеп е должна да
обезбеди картирање на Планот на
хамер или астралон. Картираните
подлоги се предаваат на Државниот
Завод за геодетски работи на чување и
користење, како подлоги за издавање
на нумерички податоци.
Чл.6
Планот
ќе
го
спроведува
надлежниот
орган
на
општина
Прилеп.
Чл.7
Оваа Одлука со заверен примерок
од Планот се доставува до Органот на
државната
управа
надлежен
за
вршење на работите од областа на
уредување на просторот.
Чл.8
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во ,,Службен гласник на општина
Прилеп ,,.
Број 07 - 466/6
22.02.2012 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на општина Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

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)
Градоначалникот
на
Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ13, УРБАН

БЛОК 13.01, ПЛАНСКИ ОПФАТ "А"
ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Одлуката за донесување на
Детален урбанистички план за УЕ13,
Урбан Блок 13.01, плански опфат "А" во
Општина Прилеп,
се објавува во
"Службен
гласник
на
Општина
Прилеп".
Број 08 - 471/6
23.02.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.26,ст.4 од Законот
за
просторно
и
урбанистичко
планирање, ("Сл.весник на РМ" бр.51/05,
137/2007, 91/09, 124/10, 18/11 И 53/11),
чл.22 ст.1,т.1 и чл.36 од Законот за
локална самоуправа ("Сл.весник на
РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од
Статутот
на
општина
Прилеп
("Сл.гласник на општина Прилеп" бр.
6/03),Советот на општина Прилеп на
седницата одржана на ден 22.02.2012
година, донесе:
ОДЛУКА
за донесување на Детален
урбанистички план за УЕ 13,
Урбан Блок 13.01, плански опфат ,,А,,
во Општина Прилеп
Чл.1
Се
донесува
Детален
урбанистички план за УЕ 13, Урбан
Блок 13.01 , плански опфат ,,А,, во
Општина Прилеп , плански период
2011,
(во
понатамошниот
2011- 2016
текст:планот), како што е означено во
графичките прилози кои што се
составен дел на оваа Одлука.
Планот го опфаќа локалитетот
со следните граници:
- североисточната страна е дефинирана со
осовината на новопланираната магистрална
улица М5, ул. "11 Октомври"во должина од
169,0 м;
- југоисточната страна е дефинирана со
осовината на новопланираната собирна улица
С4а, ул."Моша Пијаде", во должина од 96,0 м;
- југозападната страна е дефинирана со
осовината на постојната улица како дел од
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секундарната улична мрежа, ул. "11
Октомври" - крак, во должина од 147,0 м;
северозападната страна е дефинирана со
осовината на постојната улица како дел од
секундарната улижна мрежа, ул. "11
Октомври" - крак, во должина од 27,0 м.
Вака определениот плански
опфат е со површина од 0,94 ха
Чл.2
Планот од чл.1 на оваа Одлука ги
содржи следните прилози:
-Предлог План изготвен
од
дооел ЈП за просторни и урбанистички
планови од Прилеп со тех.бр.79/11 од
Јануари 2012година .
-Програма
за
измена
и
дополнување
на
Програмата
за
изработка на урбанистички планови
на територија на општина Прилеп
бр.07-1568/21 од 22,08,2011година;
-Извештај
од
извршена
Стручна ревизија изработена од
друштво за урбанизам, проектирање и
инженеринг ,, Урбан Проект,, ДООЕЛПрилеп , тхе. Бр.19-06/11 од Декември
2011година Прилеп.
-Одговор на забелешките од
стручната ревизија тех.бр.79-а/11 од
Декември 2011 од изработувачот на
планот.
- Решение за формирање Комисија
за давање на мислење по Нацрт
плановите од Градоначалникот на
Општина
Прилеп
бр.08-35/1
од
08.01.2010година
- Мислење од Комисијата при ЕЛС
Прилеп по НАцрт планот бр.03-2393/3
од 12.12.2011година, издадено од
Комисија за урбанизам во општина
Прилеп.
-Одлука за утврдување на
Нацрт
планот
од
Советот
на
општината
бр.07-2549/9
од
28.12.2011година.
-Одлука за организирање на
јавна презентација и јавна анкета по
Нацрт
планот,
донесена
од
градоначалникот
. бр.08-32/1 од
04.01.2012 година.

-Соопштение за организирање на
јавна презентација и јавна анкета по
Нацрт планот бр.03-33/1 од 04.01.2012,
објавено во јавни гласила.
-Покана
до
Јавните
претпријатија за учество на Јавна
презентација и јавна анкета по Нацрт
Планот бр.09-79/6 од 11.03.2011.
-Решение за формирање стручна
комисија за изработка на Извештајот
од Јавна анкета за Нацрт планот бр.08475/1 од 13.02.2009година
-Записник од Јавна презентација по
Нацрт планот, изготвен од комисијата
бр.09-446/9 од 16.01.2012 година.
- Извештај од јавна презентација и
јавна анкета по Нацрт планот бр.09446/10 од 24.01.2011 година;
-Известување за постапување
по забелешките во Извештај 09-36/4 од
27.01.2011 година.
-Мислење од Министерството
за култура Управа за заштитан а
културното наследство бр.17-3154/2 од
23.02.2011год.
-Мислење
од
ЗАвод
за
заштитан а спомениците на Културата
и музеј-Прилеп , од 30.09.2011гопдина
-Мислење од ЕВН Македоника АД
бр.24-44/2 од 13.01.2012година
-Мислење од Дирекцијата за заштита
и спасување,Подрачно одделение за
заштита и спасување - Прилеп бр.1041/2 од 23.01.2011година.
- Мислење од ЈКП ,,Водовод и
Канализација,, -Прилеп , бр.03-18/2 од
26.01.2012година.
-Согласност на Предлог План од
Министерството за транспорт и врски
бр.16-2230/2 од 07.02.2012 година.
ОПШТ ДЕЛ
1. Општ дел
2. Насловна страна
3. Содржина
4. Регистрација од Централен Регистар
на РМ
5. Лиценца на правното лице
6. Решение за именување на одговорни
планери
7. Копии
од
овластувањата
на
планерите
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8. Програма за измена и дополнување
на Програмата за донесување на урб.
планови на територијата на Општина
Прилеп
9. Планска програма
10. Геодетски елаборат за геод. работи
за посебни намени за ажурирана геод.
подлога
11. Документациона основа
12. Известување
за
водовите
на
постојната електрична мрежа бр. 274571/2 од 06.10.2011 год, издадено од
ЕВН Македонија АД Скопје, КЕЦ –
Прилеп.
13. Известување од ЈКП „Водовод и
канализација" – Прилеп, за водовите на
постојната водоводна и канализациона
мрежа бр. 03-550/2 од 12.10.2011 год.
14. Известување
за
водовите
на
постојната телефонска мрежа бр. 310328541/2 од 06.10.2011 год. издадено од
„Македонски Телеком" АД Скопје.
15. Известување
бр.
08-358/2
од
30.09.2011 год. за недвижно културно
наследство – споменик на култура за
дадениот плански опфат.
16. Мислење бр. 17-3154/2 од 23.12.2011
год. од Министерство за култура -Управа
за заштита на културното наследство
17. Согласност бр. 10-41/2 од 23.01.2012
год. од Дирекција за заштита и
спасување – Подрачно одделение
Прилеп.
18. Текстуален дел
19. Вовед
20. Географско
и
геодетско
одредување на подрачјето на планскиот
опфат
21. Историјат
на
планирањето
и
уредувањето на планскиот опфат
22. Податоци за природни чинители и
вредности во планскиот опфат
23. Географска положба
24. Сеизмика на просторот
25. Клима
26. Податоци за создадени вредности и
чинители
27. Културно наследство
28. Инвентаризација и снимање
изградениот градежен фонд

на

30. Нумерички показатели на ниво на
катастарски парцели
31. Преглед на објекти по конструктивен
систем
32. Преглед на објекти по спратност
33. Инвентаризација и снимање на
градби од културно-историско значење
34. Инвентаризација и снимање на
изградена комунална инфраструктура
35. Улична мрежа – сообраќај
36. Хидротехничка

инфраструктура

37. Водовод
38. Фекална канализација
39. Атмосферска канализација
40. Електроенергетска мрежа
41. Телекомуникациска мрежа – ПТТ
42. Инвентаризација на бесправно
изградени објекти
43. Анализа на степен на реализација на
важечкиот урб. план
44. Анализа на можностите за просторен
развој
45. Извод на план од повисоко ниво и
други релевантни податоци
46. Извод од ГУП на Прилеп
47. Извод од ДУП
48. Ажурирана геодетска подлога
М=1:1000
49. Документациона основа
(инвентаризација и снимање на изграден
град. фонд со постојна инфраструктура)
М=1:1000
50. Документациона основа
(инвентаризација на бесправно
изградени градби)
51. М=1:1000
52. Планска документација
53. Текстуален дел
54. Вовед

29. Површина
показатели

на

опфатот-нумерички
55. Географска и геодетска
местоположба на планскиот опфат
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56. Текстуални одредби на план од
повисоко ниво
57. Планска програма

85. Посебни услови за изградба, развој и
користење на градежното земјиште на
планот
86. Нумерички дел

58. Опис и образложение на планскиот
концепт на просторниот развој

87. Нумерички показатели на ниво на
плански опфат

59. Систем на групи на класи на намени

88. Нумерички показатели на ниво на
градежни парцели

60. Класа на намени
61. Густина на населеност
62. Парцелација и регулација
63. Урбано зеленило и озеленетост
64. Планско решение на комунална
инфраструктура
65. Планско решение на сообраќајна
инфраструктура
66. Хидротехничка инфраструктура
67. Водовод
68. Фекална канализација
69. Атмосферска канализација
70. Хидрантска мрежа
71. Електроенергетика
72. Улично осветлување
73. Телекомуникациска мрежа
74. Мобилна телефонија
75. Економско образложение
76. Мерки за заштита
77. Мерки за заштита и спасување
78. Мерки за заштита и спасување од
пожар
79. Хидрантска мрежа
80. Мерки за заштита на животната
средина
81. Мерки за заштита на природата
82. Мерки за заштита на културното
наследство, конз. основи
83. Општи услови за изградба, развој и
користење на градежното земјиште на
планот
84. Други општи услови

89. Билансни показатели
90. Графички дел
91. Регулационен план
М=1:1000
92. План на површини за градење
М=1:1000
93. Сообраќаен план со нивелациски
план
М=1:1000
94. Инфраструктурен план (електрика,
вод. и канал.)
М=1:1000
95. Синтезен план
М=1:1000
Чл.3
Планот се заверува во 7(седум)
примероци, од кои: еден се чува во
архивата на Советот, еден кај органот
што
го
спроведува,
еден
во
надлежниот државен архив, еден
примерок се доставува до Органот на
државната
управа
надлежен
за
вршење на работите од областа на
уредување
на
просторот,
еден
примерок се доставува до Државниот
инспекторат за градежништво и
урбанизам,
еден
примерок
се
доставува до Државниот завод за
геодетски работи и еден примерок се
изложува кај донесувачот на Планот,
заради достапност на јавноста.
Заверката со потпис и печат ќе
ја изврши претседателот на Советот на
општина Прилеп.
Чл.4
Составен дел на оваа Одлука е
Извештајот од јавната презентација и
јавната анкета , со образложение за
прифатените
и
неприфатените
забелешки, изработен од стручна
комисија
формирана
од
Градоначалникот на Општината.
Чл.5
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Советот на општина Прилеп е
должен во рок од 30 дена од
донесувањето на Планот да обезбеди
картирање на Планот на хамер или
астралон. Картираните подлоги се
предаваат на Државниот Завод за
геодетски работи на чување и
користење, како подлоги за издавање
на нумерички податоци.
Чл.6
Планот
ќе
го
спроведува
надлежниот
орган
на
општина
Прилеп.
Чл.7
Оваа
Одлука
со
заверен
примерок од Планот се доставува до
Органот
на
државната
управа
надлежен за вршење на работите од
областа на уредување на просторот.
Чл.8
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во "Службен гласник на Општина
Прилеп"".
Изработил:ПР
роверил:МЗ
Број 07 - 466/7
22.02.2012 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на општина Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

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)
Градоначалникот
на
Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НАЦРТ - ДЕТАЛЕН
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА УЕ БР.7,
УБ 7.01, ПЛАНСКИ ОПФАТ "А"
ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП
1. Одлуката за утврдување
Нацрт - Детален урбанистички план на
УЕ бр.7, УБ 7.01, плански опфат "А" во
Општина Прилеп,
се објавува во
"Службен
гласник
на
Општина
Прилеп".
Број 08 - 471/7

23.02.2012 година
Прилеп

на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.24 ст.2 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање,
("Сл.весник
на
РМ"
бр.51/05, 137/2007, 91/09, 124/10, 18/11 и/
53/11 ), чл.22 ст.1,т.1 и чл.36 од Законот
за локална самоуправа ("Сл.весник на
РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од
Статутот
на
општина
Прилеп
("Сл.гласник
на
општина
Прилеп"бр.6/03), Советот на општина
Прилеп на седницата одржана на ден
22.02.2012 година, донесе:
ОДЛУКА
за утврдување Нацрт детален
урбанистички план за УЕ бр.7,УБ 7.01
плански опфат ,,А,, во Општина
Прилеп
чл.1
Се утврдува Нацрт
детален
урбанистички план за УЕ бр.7,УБ 7.01
плански опфат ,,А,,
во Општина
Прилеп, како што е означено во
графичките прилози кои се составен
дел на оваа Одлука,( во натамошниот
текст:Планот)
Планскиот опфат предмет на разработка
на деталниот урбанистички план е
дефиниран со следната граница:
Од североисток во должина од 128,3м
оди по осовина на постојната собирна улица
„Марксова", со ознака С4а;
Од северозапад во должина од 191,1м оди по
осовина на постојната пристапна улица
„Панде Чесноска";
Од југозапад во должина од 78,7м оди по
осовината на постојната пристапна улица
„Круме Јаскоски";
Од југоисток границата на опфатот оди по
осовина на постојната станбена улица „Мице
Козар", во должина од 83,3м;
Од јужната страна на опфатот оди по
осовината на станбената улица „Ленин", во
должина од 169,5м.
Површината на планскиот опфат
изнесува 2,72ха
Чл.2

ГРАДОНАЧАЛНИК
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Планот од чл.1 на оваа Одлука
ги содржи следните прилози:
1 Нацрт детален урбанистички
план за УЕ бр.7,УБ 7.01 плански опфат
,,А,,,, изработен е од ЈП за просторни И
урбанистички планови од Прилеп , со
тех.бр.72/11 од Декември 2011год.
ОПШТ ДЕЛ
1. Насловна страна
2. Содржина
3. Извод од регистрацијата на фирмата
4. Лиценца на фирмата
5. Решение за одредување на планери
6. Овластувања на планерите
7. Програма за донесување на урбанистички
планови на територијата на општина прилеп
за 2010 год.
8. Геодетски елаборат за геодетски работи за
посебни намени за ажурирана геодетска
подлога
9. Податоци за постојна инфраструктура од
приватни и јавни претпријатија кои
стопанисуваат со инфраструктурните водови
- АД ЕВН - Скопје, КЕЦ - Прилеп
- Македонски Телеком АД - Скопје
- ЈКП Водовод и канализација - Прилеп
- НУ Завод за заштита на спомениците на
културата и музеј - Прилеп
- Согласност од Дирекција за заштита и
спасување
- Мислење од Министерство за Култура
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
А - текстуален дел Вовед
Географско и геодетско одредување на
подрачјето за планскиот опфат
Историјат на планирањето за подрачјето на
планскиот опфат
Податоци за природните чинители во
рамките на планскиот опфат
Податоци за создадените вредности и
чинители во рамките на планскиот опфат
Инвентаризација и снимање на изградениот
градежен фонд и
вкупната физичка супраструктура
Инвентаризација и снимање на постојни
споменички целини
Инвентаризација и снимање на изградената
комунална инфраструктура
Инвентаризација и снимка на бесправно
изградени градби
Анализа на степен на реализација на
постојниот план
Анализа на можностите за просторен развој

Извод од план од повисоко ниво
Б - нумерички дел Нумерички показатели на постојната
состојба
В - графички дел Извод од ГУП
Извод од ДУП
Ажурирана геодетска подлога----м=1:500
Инвентаризација и снимање на изградениот
градежен
фонд,
вкупната
физичка
супраструктура и снимање на изградената
комунална инфраструктура ---м=1:500
Инвентаризација и снимка на бесправно
изградените градби---------------------м=1:500
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
А - текстуален дел 1. Вид на планот, назив на подрачјето на
планскиот опфат и плански период
2. Географска и геодетска местополжба на
планскиот опфат со прецизен опис на
неговата граница по границите на
катастарските парцели со кои се совпаѓа,
оски на улици или други експлицитни
линеарни симболи на геодетската подлога.
3. Текстуални одредби од Изводот од план
од повисоко ниво кои се
однесуваат на планскиот опфат и
претставуваат услови за планирање
4. Планска програма
5. Опис и образложение на планскиот
концеп
за
просторниот
развој
и
хармонизација на просторот на подрачјето
во рамките на планскиот опфат
6. Опис и образложение на планските
решенија за изградба, на наменската
употреба
на
градежното
земјиште
парцелирано за изградба, на градежното
земјиште за општа употреба, сообраќајната и
комуналната инфраструктура
- Намена на земјиштето и градбите
- Регулациони и градежни линии
- Површини за градба и висински план
- Процент на изграденост
- Коефициент на искористеност
- Сообраќај и нивелациски план
- Водовод и Канализација
- Електрика и ПТТ
- Заштита од пожар и други природни и
технички непогоди
- Плански решенија за отстранување и
спречување на архитектонски бариери
за инвадилизирани лица
- Заштита на животната средина
- Мерки за заштита и спасување
- Мерки за заштита на културното
наследство
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7. Економско образложение за начинот,
обемот и динамиката на финасирање на
реализацијата на планските решенија
8. Општи услови за изградба, развој и
користење на земјиштето и градбите
9. Посебни услови за изградба, развој и
користење на градежното земјиште и
градбите
Б - нумерички дел 1. Нумерички показатели на планираната
состојба
2. Билансни показатели
В - графички дел 1. Регулационен план ----------------м =1: 500
2. План на површини за градење ----------------------------------------------------------м =1:
500
3. Сообраќаен и нивелациски план м =1: 500
4. Инфраструктурен план-----------м =1: 500
Водовод
Канализација
Електрика
ПТТ
5. Синтезен план на планските решенија-------------------------------------------------м =1:
500
2.Извештај од извршена стручна
ревизија на Нацрт Планот
изработена од ,,Урбан Проект,,
ДООЕЛ Прилеп , со тех.бр.24-06/11 од
Декември 2011 година
3.Одговор
по извештајот на Стручната
3.
ревизија тхе.бр. 7272-а/11 од Ноември
2011год. од изработувачот на планот.
4.Мислење
бр.03
од
4. ислење
бр.0303 -93/3
16.
16.01.201
01 .2012год
.201 2год.
2год . од Комисијата за давање на
мислење
на
планска
документација
формирана од страна на Градоначалникот на
општина Прилеп .
6.Програма
бр.07—2549/6
од
бр.07 2549/6
28.12.2011година
за
измена
и
дополнување на Програмата за
донесување
на
урбанистички
планови на територијата на општина
Прилеп за 2011год ,
Чл.3
Оваа Одлука влегува во сила
наредниот
ден
од
денот
на
објавувањето во "Службен гласник на
општина Прилеп".
Број 07 - 466/8
22.02.2012 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на општина Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

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)
Градоначалникот
на
Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ
ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НАЦРТ ИЗМЕНА И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГП БР. 3.143.14 -А,
УЕ 9, ДЕЛ ОД УБ 9/2, КВАРТ 1 И 2 ( ДЕЛ
ОД УБ 9.019.01 - НОВА ПОДЕЛБА ПО ГУП)
ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Одлуката за утврдување
Нацрт измена и дополнување на
Детален урбанистички план за ГП бр.
3.14-а, УЕ 9, дел од УБ 9/2,
кварт 1 и 2 ( дел од УБ 9.01- нова
поделба по ГУП) во Општина Прилеп,
се објавува во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 471/8
23.02.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.24 ст.2 од Законот
за
просторно
и
урбанистичко
планирање, ("Сл.весник на РМ" бр.
51/05, 137/2007, 91/09, 124/10,18/11 и/
53/11 ), чл.22 ст.1,т.1 и чл.36 од Законот
за локална самоуправа ("Сл.весник на
РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од
Статутот на општина Прилеп ("Сл.
гласник на општина Прилеп"бр.6/03),
Советот на општина Прилеп на
седницата одржана на ден 22.02.2012
година, донесе:
ОДЛУКА
за утврдување Нацрт измена и
дополнување на детален
урбанистички
план за ГП.БР.3.14-а, УЕ 9, дел од УБ
9/2 ,Кварт 1 и 2 ,(дел од УБ 9.01-нова
поделба по ГУП) во Општина Прилеп
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чл.1
Се утврдува Нацрт измена и
дополнување
на
детален
урбанистички план за ГП.БР.3.14-а, УЕ
9, дел од УБ 9/2 ,Кварт 1 и 2 ,(дел од УБ
9.01-нова поделба по ГУП) , во Општина
Прилеп, како што е означено во
графичките прилози кои се составен
дел на оваа Одлука,( во натамошниот
текст:Планот)
Планскиот опфат предмет на разработка
на деталниот урбанистички план е една
градежна парцела во границите на кп.
Бр.18757/2 и е дефиниран со следната
граница:
-Од југоисток тротоарот на улица
"Андон Слабејко",
-Од североисток границата се движи по
границите на КП бр. 18758,
-Од југозапад оди по по границите на КП
бр. 18756
-Од северерозапад се движи по
границите на КП бр. 18757/1.
Во рамките на опфатот е опфатена
2
една к.п, со вкупна површина од 326м .
Чл.2
Чл.2
Планот од чл.1 на оваа Одлука
ги содржи следните прилози:
1. Нацрт измена и дополнување
на детален урбанистички план
за
ГП.БР.3.14-а, УЕ 9, дел од УБ 9/2 ,Кварт 1
и 2 ,(дел од УБ 9.01-нова поделба по ГУП)
изработен е од ,,УРБАН ПРОЕКТ,,
ДООЕЛ од Прилеп , со тех.бр.50/11, од
Септември 2011год.
Насловна страна
Содржина
Извод од Централен регистар за
регистрирана претежна дејност
Лиценца на правното лице за
изработување
на
урбанистички
планови
Решение
за
одредување
на
изработувачи
на
планската
документација
Овластување
на
планерот
за
изработување
на
урбанистички
планови
ДРУГА ДОКУМЕТАЦИЈА
- Копија од имотен лист
- Копија од катастарскиот план

- Извод од ГУП
- Извод од ДУП
- Планска програма
Мислење на општина Прилеп за
отпочнување постапка за изработка на
ДУП
Извод од програмата за измени и
дополнување
на
програмата
за
донесување на урбанистички планови
на територијата на општина Прилеп за
2011 година
Податоци од ЕВН Македонија АД
Скопје КЕЦ Прилеп
- Податоци од Македонски Телеком
Податоци од ЈКП "Водовод и
канализација" Прилеп
Податоци од НУ Завод за заштита
на спомениците на културата и музеј Прилеп
- Елаборат за ажурирање на подлога
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:
1. Вовед
2. Географски и геодетско одредување
на подрачјето на планскиот опфат
3. Историјат на планирањето на
подрачјето на планскиот опфат
4. Податоци за природните чинители и
вредности во планскиот опфат
4.1. Природни фактори
4.2. Сеизмика
4.3. Клима
4.4.
Инженерскогеолошки
карактеристики
5. Податоци за создадените вредности
и чинители
6.
Инвентаризација
на
постоен
градежен фонд
7.
Инвентаризација
на
постојни
споменични целини
8. Инвентаризација на изградената
инфраструктура
7.1. Сообраќајна мрежа
7.2. Водоводна мрежа
7.3. Канализациона мрежа
7.4. Електрична мрежа
7.5. Телекомуникациска мрежа
9. Анализа на степен на реализација на
важечкиот УП со можности за развој
10. Анализа на можностите за
просторен развој
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11. Извод од план од повисоко ниво и
други релевантни податоци
12. Нумерички дел на постојна состојба
12.1. Нумерички показатели
12.2. Билансни показатели
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
1. Приказ на поширокото подрачје и
сообраќајна повзаност
Р=1:500
2. Ажурирана геодетска подлогаР=1:1000
3.
Инвентаризација
на
постоен
градежен фонд,
Инвентаризација на изградената
комунална инфраструктура
Инвентаризација и снимка на
бесправно
изградени
градби
Р=1:1000
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:
1.Вид на планот, назив на подрачјето на
планскиот опфат и плански период
2.Географска и геодетска местоположба на
планскиот опфат
3.Текстуални одредби од изводот од план од
повисоко ниво
4.Планска програма
5.Опис и образложение на планскиот
концепт за просторен развој
5.1. Систем на класи на намени
5.1.1. Групи на класи на намени
5.2. Парцелација и регулација
5.3. Површини за градба и висински план
6.Опис и образложение на планските
решенија за сообраќајна и комунална
инфраструктура
6.1. Планско решение на примарна и
секундарна сообраќајна мрежа
6.1.1. Нивелационо решение
6.2. Електроенергетика
6.2.1. Енергетски биланс
6.2.2. Улично и дворно осветлување
6.3. Телекомуникациска мрежа
6.4. Водовод и канализација
7.Економско образложение
8.Општи услови за изградба, развој и
користење на земјиштето и градбите
9.Посебни услови за изградба, развој и
користење на градежното земјиште
10.Мерки за заштита
10.1. Мерки за заштита и спасување од пожар
10.2. Заштита од други катастрофи
10.3. Засолнување
10.4. Мерки за заштита на животната
средина

11.Останато
11.1. Делумно обработени барања
НУМЕРИЧКИ ДЕЛ:
1.Нумерички показатели
2.Билансни показатели
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
1. Регулационен план
Р=1:1000
2. План на површини за градење
Р=1:1000
3. Сообраќаен план и нивелациски
план
Р=1:1000
4. Инфраструктурен план
План на зеленило
Р=1:1000
5. Синтезен план
Р=1:1000
2.Извештај од извршена стручна
ревизија
на
Нацрт
Планот
изработена од ЈП за просторни И
урбанисти;ки планови од Прилеп , со
тех.бр. 84/11 од Октомври 2011 година
3.Одговор
по извештајот на Стручната
3.
ревизија тех.бр.50/11 од Октомври
2011год. од изработувачот на планот.
4.Мислење
бр.03
од
4. ислење
бр.0303- 2353/3
12.
12.12.201
12.2011год
.2011год.
1год. од Комисијата за давање
мислење на планска документација
формирана
од
страна
Градоначалникот на Општина Прилеп
.
5 .Одговор на мислењето од комисија за
урбанизам од Јануари 2012
2012 година ,
изработено од изработувачот на планот;
6.Програма
бр.07—989/8
од
бр.07 989/8
13.05.2011година
за
измена
и
дополнување на Програмата за
донесување
на
урбанистички
планови на територијата на општина
Прилеп за 2011 година.
Чл.3
Оваа Одлука влегува во сила
наредниот
ден
од
денот
на
објавувањето во "Службен гласник на
општина Прилеп".
Број 07 - 466/9
22.02.2012 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на општина Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

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
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гласник
на
Општина
Прилеп"
бр.6/2003)
Градоначалникот
на
Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ
И ПОСТАПКИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА
ПРИЛЕП ЗА СПОРТСКИ КЛУБОВИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОРТСКИ
КЛУБОВИ

1. Правилникот за утврдување
на критериумите и постапките за
доделување на средства од Буџетот на
општина Прилеп за спортски клубови
и професионални спортски клубови,
се објавува во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 471/9
23.02.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на Закон за Локалната
Самоуправа (Сл. Весник на Р.Македонија
бр. 5/2002), Закон за Спортот (Сл. Весник
на Р. Македонија бр.29/2002, 66/2004,
81/2008, 18/2011 и 51/2011) како и
Статутот на Општина Прилеп (Сл.
гласник на Општина Прилеп 6/2003,
4/2005 и 11/2008), Советот на Општина
Прилеп, на седницата одржана на ден
22.02.2012 година, донесе:
ПРАВИЛНИК
за утврдување на критериумите и
постапките за доделување на средства
од Буџетот на Општина Прилеп за
спортски клубови и професионални
спортски клубови
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој Правилник се утврдуваат
критериумите
и
постапката
за
доделување на средства од Буџетот на
Општина Прилеп на спортски клубови и
на професионални спортски клубови кои
се натпреваруваат во сениорски лига
систем на натпревари во повеќе степени.
Член 2
Клубовите од Член 1 на овој
Правилник
задолжително
да
се
натпреваруваат во лигашки натпревари
организирани од официјални спортски

федерации кои што се членки на
Македонскиот Олимписки Комитет.
Член 3
Клубовите треба да имаат решение
за вршење на дејност спорт, да се
регистрирани со седиште во Општина
Прилеп и домашните натпревари да ги
играат на територијата на Општина
Прилеп.
КРИТЕРИУМИ И ИЗНОС ЗА
ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА
Член 4
Висина на средствата кои што можат
да бидат доделени по спорт и по степен
на натпреварување, почнувајќи од
највисок степен на натпревари до втор
и трет степен на натпревари, за една
календарска година:
1. Фудбал во машка и женска
конкуренција:
1.1 За клубовите кои се
натпреваруваат во прва лига до 2 500
000,00 денари;
1.2
За
клубовите
кои
се
натпреваруваат во втора лига до 1 200
000,00 денари;
1.3
За
клубовите
кои
се
натпреваруваат во трета лига до 200
000,00 денари;
2. Кошарка во машка и женска
конкуренција:
2.1
За
клубовите
кои
се
натпреваруваат во прва лига до 1 200
000,00 денари;
2.2
За
клубовите
кои
се
натпреваруваат во втора лига до 600
000,00 денари;
3. Ракомет во машка и женска
конкуренција
3.1
За
клубовите
кои
се
натпреваруваат во прва лига до 1 200
000,00 денари;
3.2
За
клубовите
кои
се
натпреваруваат во втора лига до 600
000,00 денари;
4. Одбојка во машка и женска
конкуренција:
4.1
За
клубовите
кои
се
натпреваруваат во прва лига до 600
000,00 денари;
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4.2
За
клубовите
кои
се
натпреваруваат во втора лига до 300
000,00 денари;
5. Пинг-понг во машка и женска
конкуренција:
5.1
За
клубовите
кои
се
натпреваруваат во прва лига до 120
000,00 денари;
5.2
За
клубовите
кои
се
натпреваруваат во втора лига до 60
000,00 денари;
6. Клубовите од останатите спортови кои
што се натпреваруваат во лигашки
натпревари во машка и женска
конкуренција:
6.1
За
клубовите
кои
се
натпреваруваат во прва лига до 120
000,00 денари;
6.2
За
клубовите
кои
се
натпреваруваат во втора лига до 60
000,00 денари;
Член 5
Доделените
средства
ќе
се
исплаќаат на две еднакви рати во текот
на
првиот и третиот квартал од
календарската година за која се
доделени.
Член 6
Доколку
клубот
во
текот
на
календарската година премине од
повисок во понизок ранг или обратно од
понизок во повисок ранг на натпревари
ќе се изврши корекција на износот на
средствата согласно критериумите од
член 4 на овој Правилник но не помалку
или повеќе од 50% од претходно
доделениот износ.
ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
СРЕДСТВАТА
Член 7
Доделувањето на средствата ќе се
врши врз основа на ЈАВЕН ПОВИК кој се
објавува во "Службен гласник на
Општина Прилеп" и на ВЕБ страната на
општината како и во општинските
информативни гласила, најдоцна до 01
март од тековната година за која што се
објавува ЈАВНИОТ ПОВИК.
Член 8
Спортските
клубови
при
конкурирањето треба да ги достават
следните документи:
1. Решение за вршење дејност спорт,
согласно Закон за спортот;

2. Доказ за обезбедени соодветни
објекти, опрема и стручен кадар;
3. Доказ од соодветната федерација
дека се натпреваруваат во сениорски
лига систем на натпревари;
4. Програма на активности во
тековната година со временски период
за реализација на активностите;
5. Доказ за постигнати резултати и
успеси во сите категории и видови на
натпреварувања во претходните четири
години;
Член 9
Документацијата од член 8 на овој
Правилник се доставува до Комисија на
Советот на Општина Прилеп која е
надлежна и за спортот преку архивата
на општината.
Комисијата на Советот на Општина
Прилеп надлежна и за спортот, при
разгледувањето на документацијата и
доделувањето на средствата е должна
да ги почитува и се придржува до
критериумите утврдени со овој
Правилник, како и до зоконската
регулатива поврзана со дејноста спорт.
Член 10
Надлежната комисија на Советот на
Оштина Прилеп согласно утврдените
критериуми
и
доставената
документација изготвува предлог за
доделување на средства од Буџетот и
истиот го доставува до Градоначалникот.
Надлежната Комисија предлогот за
доделување на средствата од буџетот
треба да го донесе најкасно до крајот на
месец март од тековната година .
Врз основа на предлогот на
комисијата
Градоначалникот
носи
решение за исплата на доделените
средства.
Член 11
Овој Правилник влегува во сила 8-от
ден од денот на објавувањето во
"Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 07 - 466/10
ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

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
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на
Општина
Прилеп
("Службен
гласник
на
Општина
Прилеп"
бр.6/2003)
Градоначалникот
на
Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ПО
ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
КРИТЕРИУМИТЕ И ПОСТАПКИТЕ ЗА
ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД
БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА
СПОРТСКИ КЛУБОВИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ
СПОРТСКИ КЛУБОВИ

1. Заклучокот поПравилникот
за утврдување на критериумите и
постапките за доделување на средства
од Буџетот на општина Прилеп за
спортски клубови и професионални
спортски клубови,
се објавува во
"Службен
гласник
на
Општина
Прилеп".
Број 08 - 471/9-1
23.02.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 26 став 1 точка
46 од Статутот на Општина Прилеп
("Службен
гласник
на
Општина
Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот
на Општина Прилеп на седницата,
одржана
на
22.02.2012
година,
претресувајќи го Правилникот за
утврдување
на
критериумите
и
постапките за доделување на средства
од Буџетот на Општина Прилеп за
спортски клубови и професионални
спортски клубови, донесе:
З А Л У Ч О К
по Правилникот за утврдување на
критериумите и постапките за
доделување на средства од Буџетот на
Општина Прилеп за спортски клубови
и професионални спортски клубови
1. Во Правилникот за утврдување
на критериумите и постапката за
доделување на средства од Буџетот на
Општина Прилеп ("Службен гласник
на Општина Прилеп" бр. 4/2009) во
член 6 и член 8 став 1, подточка 1.1, за

поединечните
спортови
и
постигнатите поединечни резултати
на спортистите, да се предвидат
критериуми со бодови, а врз основа на
постигнатите резултати да се направи
ранг листа, која ќе биде основа за
наградување на спортистите.
2. Заклучокот ќе се објави во
"Службен
гласник
на
Општина
Прилеп".
Број 07 - 466/10-1
ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

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)
Градоначалникот
на
Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА ЗА СМЕТКИТЕ
787 И 903 НА СОУ "РИСТЕ РИСТЕСКИ РИЧКО" - ПРИЛЕП

1. Решението за усвојување на
Финансискиот план за 2012 година за
сметките 787 и 903 на СОУ "Ристе
Ристески - Ричко" - Прилеп,
се
објавува
во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 471/10
23.02.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1
точка 9 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр. 5/2002) 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 22.02.2012 година, донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
за усвојување на Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
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на СОУ "Ристе Ристески - Ричко " Прилеп

за усвојување на Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на СОУ "Орде Чопела " - Прилеп

1. Се усвојува Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на СОУ "Ристе Ристески - Ричко " Прилеп.
2. Решението влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Прилеп".

1. Се усвојува Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на СОУ " Орде Чопела " - Прилеп.
2. Решението влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 466/11
ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год.
на Советот на општина Прилеп
Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

Број 07 - 466/12
ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год.
на Советот на општина Прилеп
Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

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

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)
Градоначалникот
на
Општина Прилеп, донесе:

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА ЗА СМЕТКИТЕ
787 И 903 НА СОУ "ОРДЕ ЧОПЕЛА" ПРИЛЕП

1. Решението за усвојување на
Финансискиот план за 2012 година за
сметките 787 и 903 на СОУ "Орде
Чопела" - Прилеп,
се објавува во
"Службен
гласник
на
Општина
Прилеп".
Број 08 - 471/11
23.02.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка
9 од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) 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 22.02.2012
година, донесе:
Р Е Ш Е Н И Е

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА ЗА СМЕТКИТЕ
787 И 903 НА СОУ "ЃОРЧЕ ПЕТРОВ" ПРИЛЕП

1. Решението за усвојување на
Финансискиот план за 2012 година за
сметките 787 и 903 на СОУ "Ѓорче
Петров" - Прилеп,
се објавува во
"Службен
гласник
на
Општина
Прилеп".
Број 08 - 471/12
23.02.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1
точка 9 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр. 5/2002) 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 22.02.2012 година, донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
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за усвојување на Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на СОУ "Ѓорче Петров " - Прилеп

на СОЕПТУ "Кузман Јосифоски - Питу
" - Прилеп

1. Се усвојува Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на СОУ "Ѓорче Петров" - Прилеп.
2. Решението влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Прилеп".

1. Се усвојува Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на СОЕПТУ " Кузман Јосифоски - Питу
" - Прилеп.
2. Решението влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 466/13
ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год.
на Советот на општина Прилеп
Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

Број 07 - 466/14
ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

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

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)
Градоначалникот
на
Општина Прилеп, донесе:

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА ЗА СМЕТКИТЕ
787 И 903 НА СОЕПТУ "КУЗМАН
ЈОСИФОСКИ - ПИТУ" - ПРИЛЕП

З А К Л У Ч О К

1. Решението за усвојување на
Финансискиот план за 2012 година за сметките
787 и 903 на СОЕПТУ "Кузман Јосифоски - Питу"
- Прилеп, се објавува во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 471/13
23.02.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка
9 од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) 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 22.02.2012 година, донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
за усвојување на Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШНИЕТО ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА ЗА СМЕТКИТЕ
787 И 903 НА СОУ ГИМНАЗИЈА "МИРЧЕ
АЦЕВ" - ПРИЛЕП

1. Решението за усвојување на
Финансискиот план за 2012 година за
сметките 787 и 903 на СОУ Гимназија
"Мирче Ацев" - Прилеп, се објавува во
"Службен
гласник
на
Општина
Прилеп".
Број 08 - 471/14
23.02.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1
точка 9 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр. 5/2002) 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 22.02.2012 година, донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
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Службен гласник на Општина Прилеп бр. 2 од 23.02.2012 година
за усвојување на Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на СОУ Гимназија "Мирче Ацев " Прилеп
1. Се усвојува Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на СОУ Гимназија "Мирче Ацев " Прилеп.
2. Решението влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Прилеп".
Број 07 - 466/15
ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

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)
Градоначалникот
на
Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ
ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА ЗА СМЕТКИТЕ
787 И 903 НА ООУ "КОЧО РАЦИН" ПРИЛЕП

1. Решението за усвојување на
Финансискиот план за 2012 година за
сметките 787 и 903 на ООУ "Кочо
Рацин" - Прилеп,
се објавува во
"Службен
гласник
на
Општина
Прилеп".
Број 08 - 471/15
23.02.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка
9 од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) 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 22.02.2012
година, донесе:

за усвојување на Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на ООУ "Кочо Рацин - Прилеп
1. Се усвојува Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на ООУ " Кочо Рацин " - Прилеп.
2. Решението влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Прилеп".
Број 07 -466/16
ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

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)
Градоначалникот
на
Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА
2012 ГОДИНА ЗА СМЕТКИТЕ 787 И 903 НА
ООУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" - ПРИЛЕП

1. Решението за усвојување на
Финансискиот план за 2012 година за
сметките 787 и 903 на ООУ "Гоце
Делчев" - Прилеп, се објавува во
"Службен
гласник
на
Општина
Прилеп".
Број 08 - 471/16
23.02.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка
9 од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) 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 22.02.2012
година, донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
за усвојување на Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на ООУ "Гоце Делчев" - Прилеп

Р Е Ш Е Н И Е
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Службен гласник на Општина Прилеп бр. 2 од 23.02.2012 година
1. Се усвојува Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на ООУ "Гоце Делчев" - Прилеп.
2. Решението влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Прилеп".

32.760.000,оо денари треба да стои
37.080.000,оо денари .

Број 07 - 466/17
ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год.а на Советот на општина Прилеп
Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

Број 07 - 466/18
ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

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

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

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА
2012 ГОДИНА ЗА СМЕТКИТЕ 787 И 903 НА
ООУ "ДОБРЕ ЈОВАНОСКИ" - ПРИЛЕП

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА ЗА СМЕТКИТЕ
787 И 903 НА ООУ "БЛАЖЕ КОНЕСКИ " ПРИЛЕП

1. Решението за усвојување на
Финансискиот план за 2012 година за
сметките 787 и 903 на ООУ "Добре
Јованоски" - Прилеп, се објавува во
"Службен
гласник
на
Општина
Прилеп".
Број 08 - 471/17
23.02.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9
од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) 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 22.02.2012
година, донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
за усвојување на Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на ООУ "Добре Јованоски " - Прилеп
1. Се усвојува Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на
ООУ
" Добре Јованоски"
со
корекција на приходната страна 741 Приходи
од
Буџетот
наместо

2. Решението влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Прилеп".

1. Решението за усвојување на
Финансискиот план за 2012 година за
сметките 787 и 903 на ООУ "Блаже
Конески " - Прилеп, се објавува во
"Службен
гласник
на
Општина
Прилеп".
Број 08 - 471/18
23.02.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка
9 од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) 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 22.02.2012
година, донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
за усвојување на Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на ООУ "Блаже Конески " - Прилеп
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Службен гласник на Општина Прилеп бр. 2 од 23.02.2012 година
1. Се усвојува Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на ООУ "Блаже Конески" - Прилеп.
2. Решението влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Прилеп".
Број 07 - 466/19
ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

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)
Градоначалникот
на
Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА ЗА СМЕТКИТЕ
787 И 903 НА ООУ "КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ" - ПРИЛЕП

1. Решението за усвојување на
Финансискиот план за 2012 година за
сметките 787 и 903 на ООУ "Климент
Охридски" - Прилеп, се објавува во
"Службен
гласник
на
Општина
Прилеп".
Број 08 - 471/19
23.02.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка
9 од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) 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 22.02.2012
година, донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
за усвојување на Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на ООУ "Климент Охридски" - Прилеп
1. Се усвојува Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903

на ООУ "Климент Охридски" Прилеп.

2. Решението влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Прилеп".
Број 07 - 466/20
ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год.а на Советот на општина Прилеп
Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

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)
Градоначалникот
на
Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА ЗА СМЕТКИТЕ
787 И 903 НА ООУ "РАМПО ЛЕВКАТА " ПРИЛЕП
ПРИ ЛЕП

1. Решението за усвојување на
Финансискиот план за 2012 година за
сметките 787 и 903 на ООУ "Рампо
Левката " - Прилеп,
се објавува во
"Службен
гласник
на
Општина
Прилеп".
Број 08 - 471/20
23.02.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1
точка 9 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр. 5/2002) 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 22.02.2012 година, донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
за усвојување на Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на ООУ "Рампо Левката" - Прилеп
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Службен гласник на Општина Прилеп бр. 2 од 23.02.2012 година
1. Се усвојува Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на ООУ "Рампо Левката" - Прилеп.
2. Решението влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Прилеп".
Број 07 - 466/21
ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

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)
Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН
ПЛАН ЗА
2012 ГОДИНА ЗА СМЕТКИТЕ 787 И 903 НА
ООУ "КИРЕ ГАВРИЛОСКИ -ЈАНЕ" - ПРИЛЕП

1. Решението за усвојување на
Финансискиот план за 2012 година за
сметките 787 и 903 на ООУ "Кире
Гаврилоски -Јане" - Прилеп,
се
објавува
во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 471/21
23.02.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1
точка 9 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр. 5/2002) 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 22.02.2012 година, донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
за усвојување на Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на ООУ "Кире Гаврилоски - Јане" Прилеп
1. Се усвојува Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на ООУ "Кире Гаврилоски - Јане" Прилеп.

2. Решението влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Прилеп".
Број 07 - 466/22
ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

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)
Градоначалникот
на
Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА
2012 ГОДИНА ЗА СМЕТКИТЕ 787 И 903 НА
ООМУ "ОРДАН МИХАЈЛОСКИ - ОЦКА"
- ПРИЛЕП

1. Решението за усвојување на
Финансискиот план за 2012 година за
сметките 787 и 903 на ООМУ "Ордан
Михајлоски - Оцка" - Прилеп,
се
објавува
во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 471/22
23.02.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка
9 од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) 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 22.02.2012
година, донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
за усвојување на Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на ООМУ "Ордан Михајлоски - Оцка" Прилеп
1. Се усвојува Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на ООМУ "Ордан Михајлоски - Оцка"
- Прилеп.
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Службен гласник на Општина Прилеп бр. 2 од 23.02.2012 година
2. Решението влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Прилеп".
Број 07 - 466/23
ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

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)
Градоначалникот
на
Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА ЗА СМЕТКИТЕ
787 И 903 НА ООУ "СТРАШО ПИНЏУР"
ПИНЏУР" С.
МАЛО КОЊАРИ - ПРИЛЕП

1. Решението за усвојување на
Финансискиот план за 2012 година за
сметките 787 и 903 на ООУ "Страшо
Пинџур" с. Мало Коњари - Прилеп, се
објавува
во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 471/23
23.02.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка
9 од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) 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 22.02.2012
година, донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
за усвојување на Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на ООУ "Страшо Пинџур" с. Мало
Коњари - Прилеп
1. Се усвојува Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903

на ООУ "Страшо Пинџур" с. Мало
Коњари - Прилеп.
2. Решението влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Прилеп".
Број 07 - 466/24
ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

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)
Градоначалникот
на
Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА
ПЛАНИРАНИТЕ НАСТАВНОНАСТАВНО-НАУЧНИ
ЕКСКУРЗИИ НА ООУ "СТРАШО
ПИНЏУР" С. МАЛО КОЊАРИ - ПРИЛЕП
ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА, ЗА
ИИИ,
ИИИ , ВИ И ВИИИ ОДДЕЛЕНИЕ

1.Решението
за
давање
согласност на планираните наставнонаучни екскурзии на ООУ "Страшо
Пинџур" с. Мало Коњари - Прилеп за
учебната 2011/2012 година, за ИИИ, ВИ
и ВИИИ одделение,
се објавува во
"Службен
гласник
на
Општина
Прилеп".
Број 08 - 471/24
23.02.2012 год.а
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 7 од
Правилникот
за
начинот
на
изведување на ученичките екскурзии
и другите слободни активности на
учениците од основните училишта бр.
10 - 4061/1 од 01.11.2010 година и број 11
- 4810/2 од 28.09.2011 година на
Министерот за образование, член 26
став 1 точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп ("Службен гласник
на Општина Прилеп" бр.6/2003),
Советот на Општина Прилеп на
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Службен гласник на Општина Прилеп бр. 2 од 23.02.2012 година
седницата, одржана
година, донесе:

на

27.12.2011

Р Е Ш Е Н И Е
за давање согласност на планираните
наставно-научни екскурзии на ООУ
"Страшо Пинџур" с. Мало Коњари Прилеп за учебната 2011/2012 година,
за ИИИ, ВИ старо и ВИИИ одделение

Прилеп

Марјан Ристески

Врз основа на 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 22.02.2012
година, донесе:

1.
Се
дава
согласност
на
планираните
наставно-научни
екскурзии на ООУ "Страшо Пинџур" с.
Мало Коњари - Прилеп за учебната
2011/2012 година, за ИИИ, ВИ старо и
ВИИИ одделение и тоа:
- Програма за екскурзија со
ученици за ИИИ, ВИ старо одделение.
- Програма за екскурзија со
ученици од ВИИИ одделение.
2.Решението ќе се објави во
"Службен
гласник
на
Општина
Прилеп".

1. Се усвојува Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на
ООУ
"Круме Волнароски" с.
Тополчани - Прилеп.
2. Решението влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 466/25
ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год.а на Советот на општина Прилеп
Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

Број 07 - 466/26
ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год.
на Советот на општина Прилеп
Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

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

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

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН
ЗА 2012 ГОДИНА ЗА СМЕТКИТЕ 787 И 903 НА
ООУ "КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ " С. ТОПОЛЧАНИ
- ПРИЛЕП

1. Решението за усвојување на
Финансискиот план за 2012 година за
сметките 787 и 903 на ООУ "Круме
Волнароски " с. Тополчани - Прилеп, се
објавува
во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 471/25
23.02.2012 год.

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп

Р Е Ш Е Н И Е
за усвојување на Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на ООУ "Круме Волнароски" с.
Тополчани - Прилеп

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА ЗА СМЕТКИТЕ
787 И 903 НА ООУ "КИРИЛ И МЕТОДИЈ"
С. КАНАТЛАРЦИ - ПРИЛЕП

1. Решението за усвојување на
Финансискиот план за 2012 година за
сметките 787 и 903 на ООУ "Кирил и
Методиј" с. Канатларци - Прилеп, се
објавува
во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 471/26
23.02.2012 година

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
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Службен гласник на Општина Прилеп бр. 2 од 23.02.2012 година
Прилеп

Марјан Ристески

Врз основа на 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 22.02.2012
година, донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
за усвојување на Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на ООУ "Кирил и Методиј " с.
Канатларци - Прилеп
1. Се усвојува Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на ООУ "Кирил и Методиј " с.
Канатларци - Прилеп.
2. Решението влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Прилеп".
Број 07 - 466/27
ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

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)
Градоначалникот
на
Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОДОБРУВАЊЕ НА 10 СТАРИ АРМАТУРИ
ОД 125Њ НА ЦРКВАТА
ЦРКВАТА "СВЕТО
ПРЕОБРАЖЕНИЕ" - ПРИЛЕП

1. Решението за одобрување на
10 стари арматури од 125Њ на Црквата
"Свето Преображение" - Прилеп, се
објавува
во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 471/27
23.02.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 т.10
од
Законот
за
локалната
самоуправа("Сл.весник
на
РМ"
бр.5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од
Статутот на општина Прилеп("Сл.
гласник на општина Прилеп" бр.
6/2003 и 4/2005) Советот на општина
Прилеп на седницата одржана на
22.02.2012 година, донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
за одобрување на 10 стари арматури од
125 Њ на Црквата "Свето
Преображение" Прилеп
1.
На
Црквата
"Свето
Преображение" Прилепсе доделуваат
10 стари арматури од 125 Њ, кои ги има
на располагање Општина Прилеп.
2. Ова Решение влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Прилеп".
Број 07 - 466/28
ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год.
на Советот на општина Прилеп
Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

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)
Градоначалникот
на
Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОДОБРУВАЊЕ НА 4 НОВИ УЛИЧНИ
ЛАМБИ НА ЦРКВАТА "СВЕТО
ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО" С.
ТОПОЛЧАНИ - ПРИЛЕП

1. Решението за одобрување на
4 нови улични ламби на Црквата
"Свето
Вознесение
Христово"
с.
Тополчани - Прилеп, се објавува во
"Службен
гласник
на
Општина
Прилеп".
Број 08 - 471/28
23.02.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески
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Службен гласник на Општина Прилеп бр. 2 од 23.02.2012 година
Врз основа на член 36 став 1 т.10
од
Законот
за
локалната
самоуправа("Сл.весник
на
РМ"
бр.5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од
Статутот на општина Прилеп("Сл.
гласник на општина Прилеп" бр.
6/2003 и 4/2005) Советот на општина
Прилеп на седницата одржана на
22.02.2012 година, донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
за одобрување на 4 нови улични ламби
на Црквата "Свето Вознесение
Христово" с. Тополчани - Прилеп
1. На Црквата "Свето Вознесение
Христово" с. Тополчани - Прилеп, се
доделуваат 4 нови улични ламби.
2. Ова Решение влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Прилеп".
Број 07 - 466/29
ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

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)
Градоначалникот
на
Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСТНИЧКО
ПРАВО НА НЕДВИЖЕН ИМОТ
НАМЕНЕТ ЗА
ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА
РАЗВОЈНА ЗОНА НА КП БР. 468/2 ВО КО
МАЛО РУВЦИ

1. Одлуката за откажување од
користничко право на недвижен имот
наменет за Технолошка индустриска
развојна зона на КП бр. 468/2 во КО
Мало Рувци, се објавува во "Службен
гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 471/29
23.02.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10 , како
и чл.62 од Законот за локална
самоуправа на РМ ( Сл.Весник на РМ
бр.5/2002 ) , како и врз основа на чл.26
ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот
на Општина Прилеп (Сл.Гласник на
Општина Прилеп бр.6/2003 и 4/2005) ,
Советот на Општина Прилеп на
седницата, одржана на 22.02.2012
година, донесе:
О Д Л У К А
за откажување од корисничко право
на недвижен имот наменет за
Технолошка индустриска развојна
зона на КП број 468/2 во КО Мало
Рувци
чл.1
Општина Прилеп како корисник на
недвижен имот (земјоделско земјиште)
наменето за Технолошка индустриска
развојна зона, на КП бр. 468/2 во
површина од 104 м2, , утврден во
Имотниот лист бр.104 во КО Мало
Рувци од Државен завод за геодетски
работи -Одделение за премер и
катастар -Прилеп , со оваа Одлука СЕ
ОТКАЖУВА од корисничкото право
над овој недвижен имот.
чл.2
На Државниот завод за геодетски
работи - Одделение за премер и
катастар - Прилеп , како надлежна
институција , и се дава овластување да
ја спроведе оваа Одлука , и истата
Одлука представува основ за бришење
на корисничкото право над овој
недвижен имот (земјоделско земјиште)
наменето за Технолошка индустриска
развојна зона од чл.1 од оваа Одлука.
чл.3
Одлуката влегува во сила осмиот
ден од денот на нејзиното објавување
во "Службен Гласник на Општина
Прилеп".
Број 07 - 466/30
ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 година на Советот на општина
Прилеп
Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска
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Службен гласник на Општина Прилеп бр. 2 од 23.02.2012 година
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)
Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РАБОТНОТО
ВРЕМЕ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ
ЗА ВРЕМЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ
КАРНЕВАЛ "ПРОЧКА
"ПРОЧКА " ЗА 2012
ГОДИНА

1. Одлуката за продолжување
на работното време на угостителските
објекти за време на Меѓународниот
карневал "Прочка " за 2012 година, се
објавува
во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 471/30
23.02.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 23 став 2 од
Законот за угостителската дејност
("Службен весник на РМ" 62/2004),
член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалната
самоуправа
("Службен
весник на РМ" 5/2002) и член 26 став 1
точка 46 од Статутот на општина
Прилеп ("Службен гласник на општина
Прилеп" 6/2003 и 4/2005), Советот на
општина
Прилеп
на
седницата
одржана на 22.02. 2012 година, донесе:

за продолжување на работното време
на угостителските објекти за време на
Меѓународниот карневал "ПРОЧКА" за
2012 година
Член 1
Со оваа Одлука се продолжува
работното време на угостителските
објекти во градот и штандовите
учесници на Меѓународниот карневал
"ПРОЧКА" за време од 1 час подолго од
работното време на угостителските
објекти определено со член 23 од
Законот за угостителската дејност.
Член 2
Продолженото работно време се
однесува само за деновите: ПЕТОК и
САБОТА пред денот на одржувањето
на фестивалот и НЕДЕЛА кога се
одржува Меѓународниот карневал
"ПРОЧКА" во 2012 година.
Член 3
Одлуката да се достави до
надлежните инспекциски служби,
МВР-УВР Прилеп, организаторот на
карневалот,
градоначалникот
и
архивата на општина Прилеп.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот
на објавувањето во "Службен гласник
на општина Прилеп".
Број 07 - 466/31
ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год.
а Советот на Општина Прилеп
Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

О Д Л У К А
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