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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 РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА
РАБОТА НА ЈКП”КОМУНАЛЕЦ”
ЈКП”КОМУНАЛЕЦ” ПРИЛЕП
ЗА ДЕЛОВНАТА 2009 ГОДИНА

1. Решението за давање согласност
на
Извештајот
за
реализација
на
Програмата за работа на ЈКП”Комуналец”
Прилеп за деловната 2009 година,
се
објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.
Број 08 - 1395/1
08.06.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
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 04.06.2010 година,
донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
за давање согласност на Извештајот за
реализација на Програмата за работа ЈКП
“Комуналец” - Прилеп
за 2009 година
1. Се дава согласност на Извештајот за
реализација на Програмата за работа ЈКП
“Комуналец” - Прилеп за 2009 година.
2. Решението влегува во сила со денот
на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.

Број 07 - 1367/2
04.06.2010 година
Прилеп

од

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
Законот за локалната самоуправа

Службен гласник на Општина Прилеп број 6 од 08.06.2010 година
(“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
МЕМОРАНДУМОТ ЗА РАЗБИРАЊЕ “ПРОЕКТ ПРИЛЕП” ПОМЕЃУ
ЈКП “КОМУНАЛЕЦ”
“КОМУНАЛЕЦ” ПРИЛЕП И АМИА
ВЕРОНА А.Д.

1. Решението за давање согласност
на Меморандумот за разбирање - “Проект
Прилеп” помеѓу ЈКП “Комуналец” Прилеп и
Амиа Верона а.д., се објавува во “Службен
гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1395/2
08.06.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
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 04.06.2010 година,
донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
за давање согласност на Меморандумот за
разбирање - “Проект Прилеп” помеѓу ЈКП
“Комуналец” - Прилеп
и Амиа Верона А.Д.

1. Се дава согласност на Меморандумот
за разбирање - “Проект Прилеп” помеѓу ЈКП
“Комуналец” - Прилеп и Амиа Верона А.Д.
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2. Решението влегува во сила со денот
на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.

Број 07 - 1367/3
04.06.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

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 ЗАКЛУЧОКОТ ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
ЗА РАБОТА НА ОПШТИНСКИОТ СОВЕТ
ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ
НА ПАТИШТАТА ЗА
З А 2010 ОДИНА СО
ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА
НАЈЗИНО СПРОВЕДУВАЊЕ
1. Заклучокот за усвојување на
Програмата за работа на Општинскиот
Совет за безбедност на сообраќајот на
патиштата за 2010 година со финансиски
план за најзино спроведување, се објавува
во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1395/3
08.06.2010 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” 6/2003 и
4/2005), Советот на Општина Прилеп на
седницата одржана на 04.06.2010 година,
претресувајќи ја Програмата за работа на
Општинскиот совет за безбедност на

___________________________________________________________________
_________________________________________________________
__________

Службен гласник на Општина Прилеп број 6 од 08.06.2010 година
сообраќајот на патиштата за 2010 година,
донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Програмата за
работа на Општинскиот совет за безбедност
на сообраќајот на патиштата за 2010 година

1.Се усвојува Програмата за работа
на Општинскиот совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата за 2010 година.
2. Заклучокот да се достави до
Градоначалникот, Општинскиот совет за
безбедност сообраќајот на патиштата Прилеп и архивата на Општина Прилеп.
3. Заклучокот ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 - 1367/4
04.06.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

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 ПРОГРАМАТА ЗА
ДОПОЛОНУВАЊЕ
ДОПОЛО НУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА
ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА
2010 ГОДИНА
1. Програмата за дополонување на
Програмата за донесување на урбанистички
планови на територијата на Општина
Прилеп за 2010 година,
се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1395/4
08.06.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 17 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање
(,,Сл.весник на РМ,, бр.51/05,137/07 и 91/2009)
и член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локална
самоуправа
(,,Сл.весник
на
РМ,,бр.5/2002) и член 26 с.1 т.7 од Статутот на
општина Прилеп (,,Сл.гласник на општина
Прилеп,,бр.6/03), Советот на општина
Прилеп на седницата одржана на 04.06.2010
година, донесе:

ПРОГРАМА
за дополнување на Програмата за
донесување на урбанистички планови на
територијата на Општина Прилеп за
2010година

Член 1
Во Програмата за донесување на
урбанистички планови на територијата на
Општина
Прилеп
за
2010
година
(,,Сл.гласник на општина Прилеп,, бр.1/2010
;3/2010;4/2010 и 5/2010) во глава А.ДЕТАЛНИ
А.
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ во точката 7
после подточката 7.5 се додава нова подточка
7.6 која гласи::
,,7.6 Измена и дополнување на ДУП за
УАЕ 9 УБ 9/29/2 -кварт 3 и 4 ,,Стара
,,
Чаршија,,.......................................................................
,,.......................................................................
........................................ 0.15ха
0.15
и после точката 18 се додаваат две нови
точки 19 и 20 кои гласат:
,,19. Детален урбанистички план за УАЕ
5.........................................23,24ха
5.........................................23,24
20.Измена
и дополнување на ДУП за
20.
УАЕ 13.............................1.85ха,,
13 -дел.............................1.85
.............................1.85 ,,
Член 2
Оваа одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
,,Службен гласник на Општина Прилеп,,.
Изработил: ПР
Проверил:МЗ
Одобрил:ИК

Број 07 - 1367/5
04.06.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

___________________________________________________________________
_________________________________________________________
__________
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Службен гласник на Општина Прилеп број 6 од 08.06.2010 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
ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА
ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО ОСНОВНА
КЛАСА НА НАМЕНА Б4 ЗА ИЗГРАДБА НА
АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ
(ДЕЛОВНО
(ДЕЛО ВНО СОБИРЕН ЦЕНТАР) НА КП БР.
19662/3 И 19662/4 ВО М.В. ТАВОИЦА, КО
ПРИЛЕП

1. Одлуката за престанување на
важноста на Одлуката за донесување на
локална
урбанистичка
планска
документација за формирање на градежна
парцела со основна класа на намена Б4 за
изградба на Административно деловен
објект (деловно собирен центар) на КП бр.
19662/3 и 19662/4 во м.в. Тавоица, КО
Прилеп, се објавува во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.
Број 08 - 1395/5
08.06.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на 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
4/05 и 10/08), Советот на општина Прилеп,
на седницата одржана на ден 04.06.2010
година, донесе:
ОДЛУКА
за престанување важноста на Одлуката за
донесување на локална
локална урбанистичка

4

планска документација за формирање на
градежна парцела со основна класа на намена Б4
за изградба на Административно деловен објект
(деловно собирен центар) на кп. Бр. 19662/3 и
19662/4 во м.в. Тавоица КО Прилеп.
чл.1
Престанува важноста на Одлуката
бр.07-685/36
од
12.03.2010година
за
донесување на Локална
окална урбанистичка
планска документација со тех.бр.08/2010
од Јануари 2010 година изработена од
ИУСЕ ДОО ,,ИН-ПУМА,, од Скопје (во
понатамошен текст-ЛУПД)) за формирање на
градежна парцела со основна класа на намена Б4
за изградба на Административно деловен објект
(деловно собирен центар) на кп. Бр. 19662/3 и
19662/4 во м.в. Тавоица, КО Прилеп , донесена
од Советот на Општина Прилеп на седницата
одржана на ден 12. 03.2010година ,(,Сл.гласник
на општина Прилеп,, бр. 3 /2010)
чл.2
Оваа Одлука влегува во
сила наредниот ден од денот на
објавувањето во “Службен гласник на
општина Прилеп”.
Изработил: ПР
Проверил:МЗ
Одобрил:ИК
Број 07 - 1367/6
04.06.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

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
ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА
ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ
УСОГЛАСУВАЊЕ
НА МАКСИМАЛНАТА ПОВРШИНА ЗА
ГРАДБА И МАКСИМАЛНАТА ВИСИНА СО
СТАНДАРДИТЕ И НОРМАТИВИТЕ НА

___________________________________________________________________
_________________________________________________________
__________

Службен гласник на Општина Прилеп број 6 од 08.06.2010 година
УРБАНИСТИЧКОТО ПЛАНИРАЊЕ ВО
ОФОРМЕНА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР.1.1
ВО ДУП ЗА УАЕ 8, УБ 8/1, УМ 1 И 3, УБ 8/2,
УМ 1 ВО ПРИЛЕП СО КЛАСА НА НАМЕНА
А2 (ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ)
З ГРАДИ)

1. Одлуката за престанување на
важноста на Одлуката за донесување на
локална
урбанистичка
планска
документација
за
усогласување
на
максималната површина за градба и
максималната висина со стандардите и
нормативите на урбанистичкото планирање
во оформена градежна парцела бр.1.1 во
ДУП за УАЕ 8, УБ 8/1, УМ 1 и 3, УБ 8/2, УМ 1
во Прилеп со класа на намена А2 (домување
во станбени згради)
се објавува
во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1395/6
08.06.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на 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 4/05 и 10/08),
Советот на општина Прилеп, на седницата
одржана на ден 04.06.2010 година, година,
донесе:

ОДЛУКА
за престанување важноста на Одлуката за
донесување на локална урбанистичка
планска документација за усогласување на
максималната површина за градба
и максималната висина со стандардите и
нормативите на урбанистичкото
планирање во оформена градежна парцела
бр.1.1 во ДУП за УАЕ 8 УБ 8/1 УМ1 и 3 ,
УБ8/2,УМ1 во Прилеп со класа на намена А2
(домување во станбени згради).
чл.1
Престанува важноста на Одлуката бр.07685/40 од 12.03.2010година за донесување на
Локална
окална
урбанистичка
планска
документација бр. со тех.бр.04/10 од Март
2010 година изработена од ЈП за просторни
и урбанистички планови од Прилеп (во
понатамошен текст-ЛУПД)) за усогласување

на максималната површина за градба и
максималната висина со стандардите и
нормативите на урбанистичкото планирање
во оформена градежна парцела бр.1.1 во
ДУП за УАЕ 8 УБ 8/1 УМ 1 и 3 , УБ8/2,УМ1 во
Прилеп со класа на намена А2(домување во
станбени згради), донесена од Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на ден 12.
03.2010година ,(,Сл.гласник на општина Прилеп,,
бр.3/2010.)
чл.2
Оваа Одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето
во “Службен гласник на општина Прилеп”.
Изработил: ПР
Проверил:МЗ
Одобрил:ИК
Број 07 - 1367/7
04.06.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

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 ДЕЛ ОД УАЕ
“10”, УБ “10“10- ДЕЛ” ВО ПРИЛЕП
1. Одлуката за донесување на
Детален урбанистички план за дел од УАЕ
“10”, УБ “10-дел” во Прилеп, се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1395/7
08.06.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.26,ст.4 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање,

___________________________________________________________________
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(“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 04.06.2010
година, донесе:
ОДЛУКА
за донесување на Детален урбанистички
план за дел од УАЕ ,,10,, УБ ,,10,,-дел
Чл.1
Се донесува Детален урбанистички
план за дел од од УАЕ ,,10,, УБ ,,10,,-дел 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
локалит етот со
следните граници: од североисток ул.,,Кеј 4ти Јули,, од северозапад ул.,,Крушевска,,, од
север ул.,,Борис Кидриќ,,, од југоисток
ул.,,Кеј 1-ви Мај,, и од југозапад ул.,,11-ти
Октомври,,.
Вака утврдениот плански опфат
зафаќа површина од 24,00 ха..
Чл.2
Планот од чл.1 на оваа Одлука ги
содржи следните прилози:
-Предлог План изготвен од ,,Перкан
Проект ,, од Прилеп со тех.бр.37/2008 од Мај
2010г.
-Извештај од извршена Стручна
ревизија изработена од ,, ИН – ПУМА,, од
Скопје од јули 2008год.
-Извештај
за
постапување
по
стручната
ревизија од изработувачот на
стручна
планот од Октомври 2008 година.
-Стручно мислење на Нацрт планот од
Министерството за транспорт и врски бр.1613129/1 од 16.12.2008година
-Одговор на забелешките од Стручното
мислење заврен во Општина Прилеп со бр. 09544/2 од 27.02.2009год. изработен од Перкан
Проект од Прилеп
-Одлука за утврдување на Нацрт
планот бр.07-1144/1 од 06.05.2009година
-Одлука за организирање на јавна
презентација и јавна анкета по Нацрт
планот бр.09-1346/4 од 19.07.2009год.
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-Соопштение за организирање на
јавна презентација и јавна анкета по
Предлог планот бр.09-1346/5 од 20.07.2009
-Записник
од
одржана
Јавна
презентација и Јавна анкета по Нацрт планот бр.
09-27/1 од 22.01.2010година
-Извештај од спроведена јавна
презентација и јавно анкета по Нацрт
планот бр.09-27/3 од 22.01.2010година;
-Известување за постапување по
извештајот од спроведената јавна анкета
бр.09-27/6 од 11.02.2010год.
-Мислење
Мислење од Министерството за
животна средина
бр. 08-4709/2 од
07.05.2010година
-Мислење од Завод
за заштита на
спомениците на културата и музеј –Прилеп
бр.08-173/3 од 19.03.2009година
-Согласност
Согласност од Дирекцијата за
заштита и спасување бр. 09-161/2 од
07.05.2010година
ОПШТ ДЕЛ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Насловен лист
Содржина
Регистрација
на
проектанската
организација
Лиценца на проектантска организација
Проектанти
кои
учествуваат
при
изработката на ДУП
Лиценца за носител на изработување на
урбанистички планови

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ
Вовед

1. Географски и геодетски податоци за
планскиот опфат

2. Историја

на
планирањето
урбанистичкиот план

на

3. Податоци за природните чинители
3.1. Географска положба
3.2. Сеизмика на просторот
3.3. Клима

4. Податоци за создадените вредности и
чинители за планскиот опфат

5. Инвентаризација на постоен градежен
фонд
5.1. Површина и поделба на блокови
5.2. Преглед
на
објекти
конструктивен систем
5.3. Преглед на објекти по спратност

___________________________________________________________________
_________________________________________________________
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6. Инвентаризација на градби од културноисториско значење

7. Инвентаризација

на
изградена
комунална инфраструктура
7.1. Водоводна инфраструктура
7.2. Фекална канализација
7.3. Дождовна канализација
7.4. Мешовита канализација
7.5. Електрично-енергетски
системпостојна состојба
а.1. Електрична мрежа
а.2. Телекомуникациона мрежа
7.6. Улична мрежа

8. Инвентаризација

на

бесправно

изградени објекти

9. Анализа на степен на реализација на
постојниот план

10. Анализа на можностите за просторен
развој

11. Извод од план од повисоко ниво
12. Извод од Генерален урбанистички план
на град Прилеп
ГРАФИЧКИ ДЕЛ
1. Извод од ГУП (поделба на урбани
блокови)
1:10 000
2. Извод од ГУП (намена на површините)
1:10 000
3. Ажурирана геодетска подлога
1:1000
4. Инвентаризација на постоен градежен
фонд
1:1000
5. Инвентаризација на комунална
инфраструктура 1:1000
6. Инвентаризација на бесправно
изградени објекти 1:1000
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Планска програма
ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ
1. Вовед
2. Географска и геодетска местоположба
на планскиот опфат
3. Текстуални одредби од изводот од план
од повисоко ниво
4. Планска програма
5. Плански концепт на просторен развој
6. Опис и образложение на планските
решенија
6.1. Примарна и секундарна сообраќајна
мрежа
6.2. Нивелационо решение

6.3. Хидротехничка инфраструктура
6.4. Електрика
6.4.1.1.
електрична мрежа
6.4.1.2.
телекомуникациона мрежа
7. Економско образложение
8. Општи
услови
за
изградба
и
спроведување на планот
9. Посебни услови за изградба, развој и
користење на градежно земјиште и
градбите
10. Нумерички и билансни показатели
ГРАФИЧКИ ДЕЛ
1. План на намена на земјиштето и
градбите
1:1000
2. Регулационен план
1:1000
3. План на површини за градење
1:1000
4. Сообраќаен план и нивелациски план
1:1000
5. Инфраструктурен план и план на
зеленило
1:1000
6. Синтезен план
1:1000
Чл.3
Планот се заверува во рок од
8(осум)дена од денот на донесувањето, 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 анкета и стручната
консултација ,
со
образложение за
прифатените
и
неприфатените
забелешки,изработен од стручна комисија
формирана од
Градоначалникот на
Општината.
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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
Планот се доставува до Органот
државната управа надлежен за вршење
работите од областа на уредување
просторот.

од
на
на
на

Чл.8
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на општина Прилеп”.
Изработил: ПР
Проверил:МЗ
Одобрил:ИК
Број 07 - 1367/8
04.06.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

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 ПОТРЕБА ОД ИЗРАБОТКА
НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УСВОЈУВАЊЕ НА ПЛАНСКА ПРОГРАМА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА
ПАРЦЕЛА ЗА ИЗГРАДБА НА ГЛАВЕН
КОЛЕКТОР ОД ПРЕТПОСЛЕДНАТА
ШАХТА НА ПОСТОЕЧКИОТ КОЛЕКТОР
ВО М.В. КРИВА РЕКА КО ВАРОШ ДО
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ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА, СО
ДОЛЖИНА ОД ПРИБЛИЖНО 500 М

1. Одлуката за утврдување потреба
од изработка на локална урбанистичка
планска документација и усвојување на
Планска Програма за
формирање на
градежна парцела за изградба на Главен
колектор од претпоследната шахта на
постоечкиот колектор во м.в. Крива Река КО
Варош до Пречистителна станица, со
должина од приближно 500 м, се објавува
во “Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1395/8
08.06.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.15-а ст.2 и чл.50-а
став 5 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање, (“Сл.весник на
РМ”бр.51/05 и 137/2007и 91/09), 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 04.06.2010 година, донесе:
ОДЛУКА
За утврдување потреба од изработка
Локална урбанистичка планска
документација и усвојување на Планска
Програма за формирање на градежна
парцела за изградба на Главен колектор од
претпоследната
шахта на постоечкиот колектор во м. в. Крива
Река КО Варош до Пречистителна станица,со
должина од приближно 500 м

Чл.1
Се утврдува потреба од изработка на
Локална
урбанистичка
планска
документација ( во понатамошниот текст
ЛУПД) за формирање на градежна парцела
за изградба на
Главен колектор од
претпоследната шахта на постоечкиот колектор во
м. в. Крива Река КО Варош до Пречистителна
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станица,со должина од приближно 500 м со
основна класа на намена Е1.
Чл.2
Се усвојува Планската Програма за
изработка на ЛУПД
за формирање на
градежна парцела за изградба на Главен
колектор од претпоследната шахта на постоечкиот
колектор во м. в. Крива Река КО Варош до
Пречистителна станица,со должина од приближно
500 м со основна класа на намена Е1.
Чл.3
Планската
Програма
текстуален и графички дел.

Број 08 - 1395/9
08.06.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

содржи

Чл.4
Оваа Одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на општина Прилеп”.
Изработил: ПР
Проверил:МЗ
Одобрил:ИК

Број 07 - 1367/9
04.06.2010 година
Прилеп

Планска Програма за
формирање на
градежна парцела за продолжение на
Главен колектор од крак на ул.”Јоска
Јорданоски” по ул.”Кеј 1-ви Мај” низводно, со
вкупна должина од приближно 515 м, се
објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

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 ПОТРЕБА ОД ИЗРАБОТКА
НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УСВОЈУВАЊЕ НА ПЛАНСКА ПРОГРАМА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА
ПАРЦЕЛА ЗА ПРОДОЛЖЕНИЕ НА
ГЛАВЕН КОЛЕКТОР ОД КРАК НА УЛ.
“ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ” ПО УЛ.”КЕЈ 11-ВИ
МАЈ” НИЗВОДНО, СО ВКУПНА
ДОЛЖИНА ОД ПРИБЛИЖНО 515 М,
1. Одлуката за утврдување потреба
од изработка на локална урбанистичка
планска документација и усвојување на

Врз основа на чл.15-а ст.2 и чл.50-а
став 5 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање, (“Сл.весник на
РМ”бр.51/05 и 137/2007и 91/09), 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 04.06.2010 година, донесе:
ОДЛУКА
За утврдување потреба од изработка
Локална урбанистичка планска
документација и усвојување на Планска
Програма за формирање на градежна
парцела за продолжение на Главен колектор од
крак на ул.
,,Јоска Јорданоски по ул. ,,Кеј 1-ви Мај,, низводно
со вкупна должина од приближно 515 м

Чл.1
Се утврдува потреба од изработка на
Локална
урбанистичка
планска
документација ( во понатамошниот текст
ЛУПД) за формирање на градежна парцела
за продолжение на Главен колектор од крак на
ул.,,Јоска Јорданоски по ул. ,,Кеј 1-ви Мај,,
низводно со вкупна должина од приближно 515 м ,
со основна класа на намена Е1.
Чл.2
Се усвојува Планската Програма за
изработка на ЛУПД
за формирање на
градежна парцела продолжение на Главен
колектор од крак на ул.,,Јоска Јорданоски по ул.
,,Кеј 1-ви Мај,, низводно со вкупна должина од
приближно 515 м , со основна класа на намена Е1.
Чл.3

___________________________________________________________________
_________________________________________________________
__________
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Службен гласник на Општина Прилеп број 6 од 08.06.2010 година
Планската
Програма
текстуален и графички дел.

содржи

Чл.4
Оваа Одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на општина Прилеп”.
Изработил: ПР
Проверил:МЗ
Одобрил:ИК
Број 07 - 1367/10
04.06.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

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 ПОТРЕБА ОД ИЗРАБОТКА
НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УСВОЈУВАЊЕ НА ПЛАНСКА ПРОГРАМА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ЗА ИЗГРАДБА НА
ГЛАВЕН КОЛЕКТОР ОД ПРЕСЕКОТ НА
УЛ.”БОРИС КИДРИЌ” СО РЕКАТА
ДАБНИЧКА, НИЗВОДНО ДО ПРЕСЕКОТ
СО УЛ.”ДАБНИЧКА” И ВО
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ПО УЛ.”ДАБНИЧКА” ДО КРАЈОТ НА
ГРАДЕЖНИОТ ОПФАТ,
ОПФАТ, СО
ДОЛЖИНА ОД ПРИБЛИЖНО 1290 М

1. Одлуката за утврдување потреба
од изработка на локална урбанистичка
планска документација и усвојување на
Планска Програма за
формирање на
градежна парцела за изградба на Главен
колектор од пресекот на ул.”Борис Кидриќ”
со реката Дабничка, низводно до пресекот
со ул.”Дабничка” и во продолжение по
ул.”Дабничка” до крајот на градежниот
опфат, со должина од приближно 1290 м, се
објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.
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Број 08 - 1395/10
08.06.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.15-а ст.2 и чл.50-а
став 5 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање, (“Сл.весник на
РМ”бр.51/05 и 137/2007и 91/09), 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 04.06.2010 година, донесе:
ОДЛУКА
За утврдување потреба од изработка
Локална урбанистичка планска
документација и усвојување на
Планска Програма за формирање на
градежна парцела за изградба на
Главен колектор од Пресекот на ул.
,,Борис Кидриќ ,, со реката Дабничка
низводно до пресекот со ул. Дабничка ,, и
во продожени по ул,, Дабничка,, до крајот
на градежниот опфат,со должина од
приближно 1290 м
Чл.1
Се утврдува потреба од изработка на
Локална
урбанистичка
планска
документација ( во понатамошниот текст
ЛУПД) за формирање на градежна парцела
за изградба на Главен колектор од ул. ,,Борис
Кидриќ ,, со реката Дабничка низводно до
пресекот со ул. Дабничка ,, и во продожени по ул,,
Дабничка,, до крајот на градежниот опфат,со
должина од приближно 1290 м со основна класа на
намена Е1.
Чл.2
Се усвојува Планската Програма за
изработка на ЛУПД
за формирање на
градежна парцела за изградба на Главен
колектор од ул. ,,Борис Кидриќ ,, со реката
Дабничка низводно до пресекот со ул. Дабничка ,,
и во продожени по ул,, Дабничка,, до крајот на
градежниот опфат,со должина од приближно 1290
м со основна класа на намена Е1.
Чл.3
Планската
Програма
текстуален и графички дел.

содржи

Чл.4

___________________________________________________________________
_________________________________________________________
__________

Службен гласник на Општина Прилеп број 6 од 08.06.2010 година
Оваа Одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на општина Прилеп”.
Изработил: ПР
Проверил:МЗ
Одобрил:ИК
Број 07 - 1367/11
04.06.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

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 ПОТРЕБА ОД ИЗРАБОТКА
НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА
ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА И УСВОЈУВАЊЕ НА
ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ЗА ИЗГРАДБА
НА
ГЛАВЕН КОЛЕКТОР ОД ПРЕСЕКОТ НА
УЛ.”КЕЈ 1919 -ТИ СЕПТЕМВРИ” И “БОРКА
СПИРКОСКИ” ДО МОСТОТ НА УЛ.”ЈОСКА
ЈОРДАНОСКИ” ВО ПРИЛЕП,СО
ДОЛЖИНА
ОД ПРИБЛИЖНО 500 М

1. Одлуката за утврдување потреба
од изработка на локална урбанистичка
планска документација и усвојување на
Планска Програма за
формирање на
градежна парцела за изградба на Главен
колектор од пресекот на ул.”Кеј 19-ти
Септември” и “Борка Спиркоски” до мостот
на ул.”Јоска Јорданоски” во Прилеп, со
должина од приближно 500 м, се објавува
во “Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1395/11
08.06.2010 година

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп

Прилеп

Марјан Ристески

Врз основа на чл.15-а ст.2 и чл.50-а
став 5 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање, (“Сл.весник на
РМ”бр.51/05 и 137/2007и 91/09), 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 04.06.2010 година, донесе:
ОДЛУКА
За утврдување потреба од изработка
Локална урбанистичка планска
документација и усвојување на Планска
Програма за формирање на градежна
парцела за изградба на Главен колектор од
Пресекот на ул.
,,Кеј19-ти Септември ,, и ,,Борка Спиркоски,, до
мостот на ул.,,Јоска Јорданоски,, во Прилеп,со
должина од приближно 500 м
Чл.1
Се утврдува потреба од изработка на
Локална
урбанистичка
планска
документација ( во понатамошниот текст
ЛУПД) за формирање на градежна парцела
за изградба на Главен колектор од ул. ,,Кеј19ти Септември ,, и ,,Борка Спиркоски,, до мостот
на ул.,,Јоска Јорданоски,, во Прилеп,со должина од
приближно 500 м, со основна класа на намена
Е1.
.
Чл.2
Се усвојува Планската Програма за
изработка на ЛУПД
за формирање на
градежна парцела за изградба на Главен
колектор од ул. ,,Кеј19-ти Септември ,, и ,,Борка
Спиркоски,, до мостот на ул.,,Јоска Јорданоски,,
во Прилеп,со должина од приближно 500 м, со
основна
класа
на
намена
Е1.
Чл.3
Планската
Програма
текстуален и графички дел.

содржи

Чл.4

___________________________________________________________________
_________________________________________________________
__________
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Службен гласник на Општина Прилеп број 6 од 08.06.2010 година
Оваа Одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на општина Прилеп”.
Изработил: ПР
Проверил:МЗ
Одобрил:ИК
Број 07 - 1367/12
04.06.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

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 ПОТРЕБА ОД ИЗРАБОТКА
НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА
ПЛАНСКА
ПЛ АНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УСВОЈУВАЊЕ НА ПЛАНСКА ПРОГРАМА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА
ПАРЦЕЛА ЗА ИЗГРАДБА НА
ИНФРАСТРУКТУРНА МРЕЖА ЗА
ФЕКАЛНА
КАНАЛИЗАЦИЈА НА УЛ.”МАРКОВИ
КУЛИ”КУЛИ”-КРАК И УЛ.”БЕРОВСКА” ОД
ПРЕСЕК СО УЛ.”ШТИПСКА” ДО
ПРИКЛУЧОКОТ НА ПОСТОЈНАТА
КАНАЛИЗАЦИОНА
КАНАЛИЗАЦ ИОНА ИНФРАСТРУКТУРНА
МРЕЖА НА
УЛ.”БЕРОВСКА”, СО ДОЛЖИНА ОД
ПРИБЛИЖНО 265 М
1.
Одлуката
за
утврдување
потреба
од
изработка
на
локална
урбанистичка планска документација и
усвојување на Планска Програма за
формирање на градежна парцела за
изградба на инфраструктурна мрежа за
фекална канализација на ул.”Маркови
Кули”-крак и ул.”Беровска” од пресек со
ул.”Штипска” до приклучокот на постојната
канализациона инфраструктурна мрежа на
ул.”Беровска”, со должина од приближно 265
м, се објавува во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.
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Број 08 - 1395/12
08.06.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.15-а ст.2 и чл.50-а
став 5 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање, (“Сл.весник на
РМ”бр.51/05 и 137/2007и 91/09), 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 04.06.2010 година, донесе:
ОДЛУКА
за утврдување потреба од изработка
Локална урбанистичка планска
документација и усвојување на Планска
Програма за формирање на градежна
парцела за изградба на инфраструктурна
мрежа за фекална
канализација на ул.,,Маркови Кули,,-крак и
ул.,,Беровска од пресок со ул.,,Штипска,, до
приклучокот на постојната канализациона
инфраструктурна мрежа на ул.,,Беровска,,со
должина од приближно 265 м
Чл.1
Се утврдува потреба од изработка на
Локална
урбанистичка
планска
документација ( во понатамошниот текст
ЛУПД) за формирање на градежна парцела
за изградба на инфраструктурна мрежа-за
фекална канализација којапоминува по улицата
.,,Маркови Кули,,-крак и ул.,,Беровска од пресок со
ул.,,Штипска,, до приклучокот на постојната
канализациона
инфраструктурна
мрежа
на
ул.,,Беровска,,со должина од приближно 265 м со
основна класа на намена Е1.
Чл.2
Се усвојува Планската Програма за
изработка на ЛУПД
за формирање на
градежна парцела
за изградба на
инфраструктурна мрежа- за фекална канализација
која поминува по улицата .,,Маркови Кули,,-крак и
ул.,,Беровска од пресок со ул.,,Штипска,, до
приклучокот
на
постојната
канализациона
инфраструктурна мрежа на ул.,,Беровска,,со
должина од приближно 265м со основна класа
на
намена
Е1.
Чл.3
Планската
Програма
текстуален и графички дел.

содржи

___________________________________________________________________
_________________________________________________________
__________

Службен гласник на Општина Прилеп број 6 од 08.06.2010 година
Чл.4
Оваа Одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на општина Прилеп”.
Изработил: ПР
Проверил:МЗ
Одобрил:ИК
Број 07 - 1367/13
04.06.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

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 ПОТРЕБА ОД ИЗРАБОТКА
НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УСВОЈУВАЊЕ НА ПЛАНСКА ПРОГРАМА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА
ПАРЦЕЛА ЗА ИЗГРАДБА НА
ИНФРАСТРУКТУРНА МРЕЖА ЗА
ФЕКАЛНА
КАНАЛИЗАЦИЈА НА УЛ.”АЛЕКСАНДАР
МАКЕДОНСКИ” ОД ПРЕСЕКОТ
СО УЛ.”ТРАЈКО НИКОЛОСКИ” ДО
ПОРАНЕШНАТА ФФ- КА “ПАРТИЗАН”

1.
Одлуката
за
утврдување
потреба
од
изработка
на
локална
урбанистичка планска документација и
усвојување на Планска Програма за
формирање на градежна парцела за
изградба на инфраструктурна мрежа за
фекална канализација на ул.”Александар
Македонски” од пресекот со ул.”Трајко
Николоски”
до
поранешната
Ф-ка
Партизан,, се објавува во “Службен гласник
на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1395/13

08.06.2010 година
Прилеп

на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.15-а ст.2 и чл.50-а
став 5 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање, (“Сл.весник на
РМ”бр.51/05 и 137/2007и 91/09), 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 04.-6.2010 година, донесе:
ОДЛУКА
За утврдување потреба од изработка
Локална урбанистичка планска
документација и усвојување на Планска
Програма за формирање на градежна
парцела за изградба на инфраструктурна
мрежа за фекална канализација на ул.,,Александар
Македонски ,,од пресекот со ул.,,Трајко
Николоски,, до поранешната ф-ка ,,Партизан,,
Чл.1
Се утврдува потреба од изработка на
Локална
урбанистичка
планска
документација ( во понатамошниот текст
ЛУПД) за формирање на градежна парцела
за изградба на инфраструктурна мрежа-за
фекална канализација
на ул.,,Александар
Македонски ,, од пресекот со ул.,,Трајко
Николоски,, до поранешната ф-ка ,,Партизан,,, во
дожина од приближно800м со основна класа
на намена Е1.

Чл.2
Се усвојува Планската Програма за
изработка на ЛУПД
за формирање на
градежна парцела
за изградба на
инфраструктурна мрежа- за фекална канализација
на ул.,,Александар Македонски ,, од пресекот со
ул.,,Трајко Николоски,, до поранешната ф-ка
,,Партизан,,, во дожина од приближно 800м со
основна класа на намена Е1.
Чл.3
Планската
Програма
содржи
текстуален и графички дел.
Чл.4

ГРАДОНАЧАЛНИК

___________________________________________________________________
_________________________________________________________
__________
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Службен гласник на Општина Прилеп број 6 од 08.06.2010 година
Оваа Одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на општина Прилеп”.
Изработил: ПР
Проверил:МЗ
Одобрил:ИК
Број 07 - 1367/14
04.06.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

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 ПОТРЕБА ОД ИЗРАБОТКА
НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА
ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
ДОКУМЕНТАЦИЈА И УСВОЈУВАЊЕ НА
ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ЗА ИЗГРАДБА
НА
ИНФРАСТРУКТУРНА МРЕЖА ЗА
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА НА УЛ.”ЛЕЦЕ
КОТЕСКИ”КОТЕСКИ”-КРАК ОД СТАРОТО
ИНДУСТРИСКО
УЧИЛИШТЕ ДО ПОРАНЕШНАТА ФФ -КА
БИЛЈАНА, СО ДОЛЖИНА
ОД ПРИБЛИЖНО 390 М,

1.
Одлуката
за
утврдување
потреба
од
изработка
на
локална
урбанистичка планска документација и
усвојување на Планска Програма за
формирање на градежна парцела за
изградба на инфраструктурна мрежа за
фекална
канализација
на
ул.”Леце
Котески”-крак од старото индустриско
училиште до поранешната Ф-ка Билјана, со
должина од приближно 390 м, се објавува
во “Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1395/14
08.06.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.15-а ст.2 и чл.50-а
став 5 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање, (“Сл.весник на
РМ”бр.51/05 и 137/2007и 91/09), 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 04.06.2010 година, донесе:
ОДЛУКА
за утврдување потреба од изработка
Локална урбанистичка планска
документација и усвојување на Планска
Програма за формирање на градежна
парцела за изградба на инфраструктурна
мрежа за фекална
канализација на ул.,,Леце Котески,,-крак од
страрото индустриско училиште до поранешната
ф-ка ,,Билјана,,со должина од приближно 390 м
Чл.1
Се утврдува потреба од изработка на
Локална
урбанистичка
планска
документација ( во понатамошниот текст
ЛУПД) за формирање на градежна парцела
за изградба на инфраструктурна мрежа-за
фекална канализација којапоминува по улицата
ул.,,Леце Котески,,-крак од страрото индустриско
училиште до поранешната ф-ка ,,Билјана,,со
должина од приближно 390 м со основна класа
на намена Е1.
.
Чл.2
Се усвојува Планската Програма за
изработка на ЛУПД
за формирање на
градежна парцела
за изградба на
инфраструктурна мрежа- за фекална канализација
која поминува по улицата .,,Леце Котески,,-крак од
страрото индустриско училиште до поранешната
ф-ка ,,Билјана,,со должина од приближно 390м со
основна
класа
на
намена
Е1.
Чл.3
Планската
Програма
текстуален и графички дел.

содржи

Чл.4
Оваа Одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на општина Прилеп”.
Изработил: ПР
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Службен гласник на Општина Прилеп број 6 од 08.06.2010 година
Проверил:МЗ
Одобрил:ИК
Број 07 - 1367/15
04.06.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

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 ПОТРЕБА ОД ИЗРАБОТКА
НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА
ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА И УСВОЈУВАЊЕ НА
ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ЗА ИЗГРАДБА
НА
ИНФРАСТРУКТУРНА МРЕЖА ЗА
ФЕКАЛНА
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА НА УЛ.”15УЛ.”15 -ТИ
КОРПУС” ОД ПРЕСЕКОТ СО УЛ.”ЛЕЦЕ
КОТЕСКИ”
ДО ГРАДСКА РЕКА
1. Одлуката за утврдување потреба
од изработка на локална урбанистичка
планска документација и усвојување на
Планска Програма за
формирање на
градежна
парцела
за
изградба
на
инфраструктурна
мрежа
за
фекална
канализација на ул.”15-ти Корпус” од
пресекот со ул.”Леце Котески” до Градска
река, се објавува во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.
Број 08 - 1395/15
08.06.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.15-а ст.2 и чл.50-а
став 5 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање, (“Сл.весник на
РМ”бр.51/05 и 137/2007и 91/09), 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 04.06.2010 година, донесе:
ОДЛУКА
За утврдување потреба од изработка
Локална урбанистичка планска
документација и усвојување на Планска
Програма за
формирање наградежна парцела за
изградба на инфраструктурна мрежа за фекална
канализација на ул.,,15-ти Корпус,, од пресекот
со ул.,,Леце Котески,, до Градска река
Чл.1
Се утврдува потреба од изработка на
Локална
урбанистичка
планска
документација ( во понатамошниот текст
ЛУПД) за формирање на градежна парцела
за изградба на инфраструктурна мрежа-за
фекална канализација којапоминува по улицата
,,15-ти Корпус,, од пресекот со ул.,,Леце Котески,,
до Градска река во дожина од приближно 620м
со основна класа на намена Е1.
Чл.2
Се усвојува Планската Програма за
изработка на ЛУПД
за формирање на
градежна парцела
за изградба на
инфраструктурна мрежа- за фекална канализација
која поминува по улицата ,,15-ти Корпус,, од
пресекот со ул.,,Леце Котески,, до Градска река во
дожина од приближно 620м со основна класа
на намена Е1.
Чл.3
Планската
Програма
текстуален и графички дел.

содржи

Чл.4
Оваа Одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на општина Прилеп”.
Изработил: ПР
Проверил:МЗ
Одобрил:ИК
Број 07 - 1367/16
04.06.2010 година
Прилеп

од

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
Законот за локалната самоуправа
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Службен гласник на Општина Прилеп број 6 од 08.06.2010 година
(“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
О БЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ИЗРАБОТКА
НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА
ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА И УСВОЈУВАЊЕ НА
ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА КП БР.16852,
ГП 3 ВО ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН
ЗА УАЕ 13 УБ 13 УМ 1, СО ОСНОВНА
КЛАСА НА НАМЕНА А1, ДОМУВАЊЕ ВО
СТАНБЕНИ
СТАНБЕНИ КУЌИ И КОМПАТИБИЛНА
КЛАСА НА НАМЕНА Б1 (МАЛИ
КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ),

1. Одлуката за утврдување потреба
од изработка на локална урбанистичка
планска документација и усвојување на
Планска Програма за КП бр.16852, ГП 3 во
Детален урбанистички план за УАЕ 13 УБ 13
УМ 1, со основна класа на намена А 1,

домување
во
станбени
куќи
и
компатибилна класа на намена Б1 (мали
комерцијални и деловни намени),
се
објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.
Број 08 - 1395/16
08.06.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.15-а ст.2 и чл.50-а
став 5 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање, (“Сл.весник на
РМ”бр.51/05 и 137/2007и 91/09), 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),

16

Советот на општина Прилеп на седницата
одржана на ден 04.06.2010 година, донесе:
ОДЛУКА
За утврдување потреба од изработка на
Локална урбанистичка планска
документација и усвојување на Планска
Програма за кп.16852, ГП 3 во детален
урбанистички план за УАЕ 13 УБ 13 УМ 1 со
основна класа на намена А1 домување
во станбени куќ.и и компатибилна класа на
намена Б1 (мали комерцијални и деловни намени)
Чл.1
Се утврдува потреба од изработка на
Локална
урбанистичка
планска
документација ( во понатамошниот текст
ЛУПД) за кп. бр.16852 , за усогласување на
максималната површина за градба и максималната
висина со стандардите и нормативите на
урбанистичкото планирање
во формирана
градежна парцела ГП 3 во ДУП за УАЕ 13 УБ 13
УМ 1, со основна класа на намена А1домување во стабени куќи
и Б1 (мали
комерцијални и деловни намени)
Чл.2
Се усвојува Планската Програма за
изработка на ЛУПД за кп. бр.16852 , за
усогласување на максималната површина за
градба и максималната висина со стандардите и
нормативите на урбанистичкото планирање во
формирана градежна парцела ГП 3 во ДУП за
УАЕ 13 УБ 13 УМ 1, со основна класа на
намена А1-домување во стабени куќи и Б1
(мали комерцијални и деловни намени)
Чл.3
Планската
Програма
текстуален и графички дел.

содржи

Чл.4
Оваа Одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на општина Прилеп”.
Изработил: ПР
Проверил:МЗ
Одобрил:ИК
Број 07 - 1367/17
04.06.2010 година

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп

___________________________________________________________________
_________________________________________________________
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Службен гласник на Општина Прилеп број 6 од 08.06.2010 година
Прилеп

Димитар Стевананџија

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 ПОТРЕБА ОД ИЗРАБОТКА
НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УСВОЈУВАЊЕ НА ПЛАНСКА ПРОГРАМА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА
ПАРЦЕЛА ОД КП 13889 ВО ПРИЛЕП, УАЕ
9 СО ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА А2
(СТАНБЕНИ ЗГРАДИ)
1.
Одлуката
за
утврдување
потреба
од
изработка
на
локална
урбанистичка планска документација и
усвојување на Планска Програма за
формирање на градежна парцела од КП
13889 во Прилеп, УАЕ 9 со основна класа на
намена А2 (станбени згради), се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1395/17
08.06.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.15-а ст.2 и чл.50-а
став 5 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање, (“Сл.весник на
РМ”бр.51/05 и 137/2007и 91/09), 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 04.06.2010 година, донесе:
ОДЛУКА
За утврдување потреба од изработка
Локална урбанистичка планска
документација и усвојување на Планска
Програма за формирање на градежна

парцела од кп.13889 во Прилеп ,УАЕ 9 со
основна класа на намена А2-(станбени згради)
Чл.1
Се утврдува потреба од изработка на
Локална
урбанистичка
планска
документација ( во понатамошниот текст
ЛУПД) за кп. бр.13889 во Прилеп во УАЕ 9 ,
за формирање на градежна парцела со
основна класа на намена А2 (станбени
згради) и сите компатибилни класи на
намена на основната класа на намена .
Чл.2
Се усвојува Планската Програма за
изработка на ЛУПД за кп. бр.13889 во УАЕ 9
во Прилеп, за формирање на градежна
парцела со основна класа на намена А2
(станбени згради) и сите компатибилни
класи на намена на основната класа на
намена .
Чл.3
Планската
Програма
текстуален и графички дел.

содржи

Чл.4
Оваа Одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на општина Прилеп”.

Изработил: ПР
Проверил:МЗ
Одобрил:ИК
Број 07 - 1367/18
04.06.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

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 НА ПОТРЕБА ЗА
ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

___________________________________________________________________
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__________
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НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Одлуката за утврдување на
потреба за поставување на урбана опрема
на подрачјето на општина Прилеп,
се
објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.

Број 08 - 1395/18
08.06.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 80 од Законот за
градење(,,Сл. весник на РМ,, бр.
130/2010), а во врска со чл. 36 од
Законот
за
локалната
самоуправа(,,Сл.весник на РМ,,бр.
5/2002) и чл. 26, с. 1, т. 16 од Статутот
на општина Прилеп (,,Сл.гласник на
општина Прилеп,, бр.6/2003,4/05 и
10/08), Советот на општина Прилеп,
на седницата одржана на 04.06.2010
година, донесе:
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за
поставување на урбана опрема на
подрачјето на општина Прилеп
Член 1
Со оваа одлука се утврдува
потреба за поставување урбана
опрема и за условите и постапката за
издавање
на
одобрение
за
поставување на урбана опрема на
јавни површини на подрачјето на
општина Прилеп.
Член 2
Потребата
за
поставување на урбана опрема , во
смисла на оваа одлука,се смета за
утврдена доколку за нејзиното
поставување се исполнети општите и
18

посебните стандарди за поставување
на урбана опрема на подрачјето на
општина Прилеп предвидени во
Одлуката за утврдубање стандарди
за поставување на времени објекти и
урбана опрема на подрачјето на
општина Прилеп, како и условите и
постапката утврдени со оваа одлука.
Член 3
Поставувањето
на
урбана
опрема се врши врз основа на
одобрение за поставување на урбана
опрема.
Одобрението од став 1 на овај
член го издава градоначалникот на
општина Прилеп.
Член 4
За добивање на одобрение за
поставување на урбана опрема,
заинтересираниот субјект поднесува
барање до градоначалникот на
општина Прилеп.
Кон барањето на одобрение се
приложуваат:
-заверен
елаборате
за
поставување урбана опрема;
-одобрение за вршење на дејност
и
-доказ
за
регулирање
на
плаќањето на комунална такса.
Член 5
Времетраењето на одобрението
за поставување на урбана опрема може
да биде:
-дневно, за време од 24 часа;
-краткотрајно, за период до 30
дена;
-сезонско, за период од 3 до 7
месеци и
-годишно, за период до 1 година.
Член 6

___________________________________________________________________
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Одобрението за поставување на
урбана опрема може да престане да
важи и пред истекот на времето за кое е
дадено, доколку:
-урбаната опрема е поставена
спротивно на издаденото одобрение за
нејзино поставување како и спротивно
на условите на оваа одлука;
-престане
важноста
на
одобрението за вршење на дејност и
-не се постапува по акти на
надлежни инспекции, издадени во
вршењето на инспекциски надзор во
рамките на нивните овластувања.
Во случаевите од став 1 на овај
член , ново одобрение нема да се издаде
во наредниот период од 6(шест) месеци.
Член 7
Јавната површина за која се
однесува издаденото одобрение за
вршење дејност и за поставување на
урбана
опрема,
имателот
на
одобрението не смее да ја издаде или
пренесе на користење во подзакуп на
друго лице со договор за деловнотехничка соработка, ниту со било кој
правен акт.
Член 8
Инспекциски
надзор
над
спроведувањето на оваа одлука вршат
овластените градежни и комунални
нспектори на општина Прилеп, во
рамките на
нивните законски
овластувања.
Член 9
Правните
лица,
трговци
поединци и физичките лица што
имаат поставено урбана опрема на
јавни површини, должни се да го
усогласат
своето
работење
со
одредбите на оваа одлука, во рок од 1
месец од денот на нејзиното
влегување во сила.

Доколку лицата, во рокот од
став 1 на овај член 1, не добиле
одобрение за поставување урбана
опрема, должни се јавната површина
што ја користеле веднаш да ја
ослободат од поставената урбана
опрема, во спротивно истата ќе биде
отстранета на нивни трошок.
Член 10
Оваа одлука влегува во сила
наредниот
ден
од
денот
на
објавувањето во ,,Сл. Гласник на
општина Прилеп,,.
Изработил: ПР
Проверил:МЗ
Одобрил:ИК
Број 07 - 1367/19
04.06.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

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 НА СТАНДАРДИ
СТАНДАР ДИ ЗА
ПОСТАВУВАЊЕ НА ВРЕМЕНИ
ОБЈЕКТИ И УРБАНА ОПРЕМА НА
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП
1. Одлуката за утврдување на
стандарди за поставување на времени
објекти и урбана опрема на подрачјето на
општина Прилеп, се објавува во “Службен
гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1395/19
08.06.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

___________________________________________________________________
_________________________________________________________
__________
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Врз основа на член 36 од
Законот
за
локалната
самоуправа(,,Сл.весник на РМ,,бр. 5/2002) и
чл. 26, с. 1, т. 16 од Статутот на општина
Прилеп (,,Сл.гласник на општина Прилеп,,
бр.6/2003,4/05 и 10/08), Советот на општина
Прилеп, на седницата одржана на 04.06.2010
година, донесе:
ОДЛУКА
за утврдување на стандарди за
поставување на времени објекти и урбана
опрема на подрачјето на општина Прилеп
I.ОПШТИ
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа одлука се утврдува стандарди
за поставување на времени објекти и урбана
опрема на подрачјето на општина Прилеп.
Член 2
(1)
Времените објекти и урбаната
опрема може да се поставува согласно
одредбите на законите, прописите донесени
врз основа на закон , стандардите во оваа
одлука и условите, начинот и постапката
утврдена со посебни прописи.
(2)
Времените објекти и урбаната
опрема може да се поставува и согласно
посебни проекти, доколку таквите се
изготвени за јавни површини од посебен
интерес за градот.
Член 3
(1)
Поимите времени објекти и урбана
опрема се употребени во оваа одлука со
значење
определено
во
Законот
за
градење(,,Сл. Весник на РМ,, бр.130/09).
(2)
Јавни
површини
се
простори
дефинирани во урбанистичките планови и
означени со регулациони линии, на кои се
изградени
инвестициони
и
други
инфраструктурни
објекти
во
општа
употреба, како и воздушниот простор над
нив.
(3)
Како јавни површини, во смисла на
оваа одлука, се сместаат и неизградени
површини чија намена е за општа употреба,
до реализација на нивната намена утврдена
со урбанистичките планови.
(4)
Слободна проодна површина е дел од
јавната површина наменет исклучиво за
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движење на пешаци, на кој не смеат да се
поставуваат времени објекти и урбана
опрема.
Член 4
(1)
Одредбите на оваа одлука се
применуваат при поставување на времени
објекти и урбана опрема на јавна површина,
како и во случаи кога урбаната опрема е
поставена на објекти или земјиште во
сопственост, кога при вршењето на дејноста
се
користи
јавна
површина
како
манипулативен простор(шалтерски или друг
вид на давање на услуга надвор од
регулациона линија).Исто така одредбите од
оваа одлука се применуваат и при
поставување на времени објекти и урбана
опрема на земјиште кое се користи во јавна
употреба.
(2)Одредбите на оваа одлука не се
однесуваат
на
утврдените
градежни
парцели согласно деталниот урбанистички
план каде организацијата на просторот се
врши согласно планската и проектната
документација(просторите
на,
саеми,
автобуски и железнички станици, трговски
центри, индустриски и други јавни објекти).
II
ОПШТИ
СТАНДАРДИ
ЗА
ПОСТАВУВАЊЕ НА ВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ
ОБЈЕКТИ И
УРБАНА ОПРЕМА
Член 5
(1)
Со поставување на времени објекти и
урбана опрема не смее да се попречува или
отежнува користењето на станбените,
деловните згради и други објекти, односно
нивната функција на живеење или
работење, да се загрозува сигурноста на
сообраќајот, да се намалува пропишаната
слободна
проодна
површина,
да
се
уништува зелена површина, да се намалува
естетскиот и општиот изглед на околината.
(2)
Времените објекти и урбаната
опрема, со својот изглед и форма, не смеат
да го намалат естетскиот и општиот изглед
на околината, а со вршењето на дејноста не
смее да се создава нечистотија, недозволена
бучава и лоша миризба и негативни
влијанија на околината и граѓаните.
Член 6
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Поставување на времени објекти и урбана
опрема се врши на начин што истите не
смеат на никаков начин да бидат трајно
прицврстени за подлогата, а нивното
поставување и отстранување треба да се
одвива на брз и лессен начин и без
оштетување на подлогата.
Член 7
Површината што служи за употреба на
времените објекти и урбаната опрема мора
да се одржува во хигиенски исправна
состојба.
Член 8
(1)
При поставување на времени објекти
и урбана опрема не смеат да се поставуваат
бариери во просторот, кои можат да го
попречат безбедното движење на пешаците
или да го оневозможат движењето на
лицата со хендикеп.
(2)
При поставување на времени објекти
и урбана опрема
не
смеат
да
се
превземаат градежни зафати, а особено не
зафати со кои се менуваат материјалот и
нивелетата на целата површина што се
користи.
(3)
При поставување на времени објекти
и урбана опрема не може да се монтираат
платформи или рампи, освен ако служат за
нивелирање на подлогата за терен во пад
каде
котата
на
едната
страна
од
платформата се поклопува со котата на
теренот и не го попречуваат или отежнуваат
движењето на пешаците, а особено на
инвалидизираните лица со колички.
Член 9
(1)
Минималната широчина на јавната
површина на која може да се постават
времени објекти и урбана опрема изнесува
3,2м, а за поставување на монтажнодемонтажен или типски објект од лесна
конструкција, истата треба да изнесува
минимум 4,5м.
(2)
При поставување на
времените
објекти и урбаната опрема мора да се
запазат следните стандарди: поставувањето
на урбаната опрема е на минимално
растојание од 0.80м од рабникот на
коловозот(за
кошничка
за
отпадоци,
жардињери, рекламни направи), односно

1.5м до 2.5м од рабникот на коловозот(за
автобуски стојалишта, киосци, дрвореди).
(3)
Минималната
височина
при
поставување на чадори за сонце изнесува
2.4м, а при поставување на настрешници и
тенди минималната височина изнесува 3.2м
над слободната проодна површина.
Член 10
(1)
Поставувањето на урбаната опрема
пред деловните објекти каде што се вршИ
дејност е дозволено само во широчината на
деловниот објект кон јавната површина,
доколку се исполнети стандардите од оваа
одлука и условите од други прописи.
(2)
Урбаната опрема што се поставува
по повод манифестации, презентации,
изложби И за вршење на угостителска
дејност, секојдневно по завршување на
работното време се отстранува од јавната
површина.
Член 11
(1)
При поставување на времени објекти
и урбана опрема на тротоари, минималната
слободна проодна површина од рабникот на
коловозот изнесува 1.5м, а во централното
градско подрачје 2.5м.
(2)Исклучок претставуваат простори кај кои
во партерот постои реализирана граница
помеѓу просторот за движење на пешаци и
бараниот простор за поставување на
опрема(столчиња, денивелација и сл.), но
просторот за движење не може да биде
помал од 1.2м.
(3)Широчината на слободната проодна
површина на тротоарите , согласно став(1) на
овај член се мери од рабникот на коловозот
или на велосипедската патека.Доколку на
тротоарот има дрвја, комунален или
рекламен објект широчината на проодната
површина се мери
од граничникот на
дрвото или од најистурената точка на
пречникот на дрвото, на комунален или
рекламен објект, во правец на делот од
јавната површина што е предмет на
користење.
Член 12
(1)Поставувањето на времени објекти и
урбана опрема не е дозволено на делот од
тротоарот во зоната на свртување на
улицата, односно во зоната на вкрстување
на улиците(магистрални и собирни), која
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изнесува минимум 8.0м од пресечната точка
на двете регулациони линии.
(2)Доколку пешачката површина е поголема
од 5.0м во радиусот на свртувањето
дозволено е поставување на урбана опрема
за летна тераса , при што треба да се запази
проодна површина со ширина од 2.5м од
работ
на
коловозот,
односно
од
најистурениот елемент(дрво, комунален или
рекламен објект).
Член 13
При поставување на времени објекти и
урбана опрема сопственикот е должен да
обезбеди:
-соодветни услови и согласности за
приклучување на инфраструктурни мрежи
за
предвидениот
временски
објект(електронапојување, водоснабдување
и канализација, мрежа за телефонија,
електронски комуникации и сл.) од
соодветните јавни претпријатија и други
правни лица(даватели на услугите), односно
од субјектите кои стопанисуваат со
објектите на инфраструктурата;
-примена
на
современи
градежни
материјали кои овозможуваат монтажнодемонтажни
конструктивни
елементи,
типски елементи, современо архитектонско
обликување,
препознатливост
на
функцијата,
репрезентативност
на
времените објекти и урбана опрема за
дејностите од кои тоа се очекува, принцип
на повеќеводни кровови-со ниско слиме,
обезбедување пристапност за лица со
посебни потреби и инвалидитет и сл.
-согласнот од сопствениците на градежната
парцела во сопственост, кога земјиштето се
користи во јавна употреба(член 4,с.1 од оваа
одлука), согласно закон.
Член 14
(1)
При поставување на времени објекти
и урбана опрема, покрај стандардите
утврдени со оваа одлука, мора да се
почитуваат
специфичните
услови
на
локацијата, интензитетот на пешачкото
движење и видот на дејноста која се врши и
сл.
(2)
Доколку површината за која се бара
поставување на времени објекти и урбана
опрема е во границите на опфатот на
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заштитеното подрачје или објект, или за неа
е утврден посебен режим на користење,
потребно е да се прибави претходно
мислење од органот на државната управа
надлежен за работите на заштитан а
културно-историското наследство, односно
на природата.
Член 15
(1)
Времените објекти се поставуваат
согласно Програма и истите можат да бидат
со
различни
димензии
зависно
од
дејностите кои се извршуваат вон ив.
(2)
При поставување на времени објекти
и урбана опрема се користи модуларен
систем за објекти во кои се извршува иста
или
слична
дејност
,
со
можно
мултиплицирање
на
модулите
за
зголемување на вкупната површина на
времените објекти и урбана опрема.
(3)
Времените објекти и урбаната
опрема може да бидат само приземни, со
максимална висина на венец до 3.5м и
висина на слиме добиена со минимален
нагиб, зависно од видот на употребениот
кровен покривач(само како заштита на
објектот), со кота на приземје не повисока од
15см.
III
ПОСЕБНИ
СТАНДАРДИ
ЗА
ПОСТАВУВАЊЕ НА ВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ И
УРБАНА ОПРЕМА
Привремени паркинзи и приодни патеки
Член 16
Привремени паркинзи и приодни патеки на
неизградено
градежно
земјиште
се
изведуваат со елементи кои лесно можат да
се отстранат, кои не ја нарушуваат
животната
средина,
со можност за
поставување на ниска ограда( не повисока
од 0,80м).
Платформи
Член 17
(1)
Платформите за спортски, културни,
туристички
и
забавни
настани(манифестации),
како
И
придружните објекти во функција на
истите, се во висини и површини кои
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овозможуваат безбедност при нивното
користење.
(2)
Платформите се поставуваат на
изградено или неизградено градежно
земјиште кое може да прими поголема
група на граѓани, согласно стандардите на
оваа одлука.
(3)
Поставувањето и отстранувањето
треба да биде непосредно пред и по
завршувањето на манифестацијата, а
просторот треба да се уреди во првобитна
состојба од страна на субјектот кој ја
поставил платформата.
СплавовиСплавови - платформи за јавни настани на
вода
Член 18
Сплавови се површини поставени на вода
поврзани со копно со максимална дозволена
површина до 100м2.Се поставуваат сезонски
и се користат како летна тераса или
краткотрајно за одредени манифестации.
Информативни паноа
Член 19
(1)
Информативните паноа служат за
јавна
намена,
за
информирање
на
граѓаните(карта на Прилеп, возен ред и
друго) и огласување за културно-уметнички,
спортски и други манифестации.
(2)
Поставувањето на информативните
паноа не смее да го попречува нормалното
одвивање на сообраќајот.
(3)
Информативните паноа може да
бидат
слободностоечки,
преносливи,
прицврстени на објект и сл.
Летни дискотеки
Член 20
(1)
При нивно поставување важат
општите и посебните стандарди за
поставување на времени објекти и урбана
опрема:летни
тереаси,
покриени
и
непокриени шанкови и други објекти.
(2)
Се
поставуваат
со
Програма
донесена на Совет на општина Прилеп.
Продажба
на
билети,весници,сувенири,цвеќе и сладолед.
Член 21
Површината на урбаната опрема во која ќе
се в рши продажба на билети, весници,
сувенири и сладолед да не биде поголема од

2

4,0м , а за продажба на цвеќе не поголема
2
од 16,0м .
Телефонски говорници.
Член 22
(1)
Телефонски говорници, поштенски
сандачиња,интрнет пултови и банкомати
можат да бидат слбодностоечки или
прикачени на ѕид и треба да се поставуваат
на начин да можат да ги користат лица со
посебни потреби.
(2)
Минималниот простор кој што треба
да е слободен пред апаратите од став 1 на
овој член изнесува 1,5м х 1,5м,како би се
овозможило
нивно
непречено
функционирање и пристап до нив, а при тоа
да не се нарушат постојните пешачки
движења.
Монтажно-демонтажни типски објекти
Член 23
(1)
Монтажно-демонтажни објекти од
лесна конструкција се објекти со површина
2
до16,0м кои можат да се постават на
одредени
места.Монтажно-демонтажни
објекти од лесна конструкција се наменети
за продажба на весници, билети за јавен
превоз, вода и безалкохолни пијалаци,
сувенири, лотарија, кондиторски и слични
производи (без подтготовка на храна).
(2)
Монтажно-демонтажни објекти од
лесна конструкција можат да се поставуваат
и на одредени места при одржување на
хуманитарни,културни,забавни,спортски,
изложбени,
рекламно-промотивни
или
деловно-информативни и други активности
по повод празници и манифестации како
придружни објекти во функција на
настаните.
(3)
Обликовни услови
 Монтажните
објекти
со
своето
обликување мора да бидат усогласени со
просторот на кој се поставуваат, треба да се
со унифициран изглед и боја кои ќе се
определат со проект за поставување на
времени објекти и урбана опрема.Начинот
на покривање треба да биде типски без
додаток на монтажна тенда.За заштита од
сонце и дожд на челото на монтажниот
објект можно е поставување на рол тенда.
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• На монтажниот објект може да се
постави рекламен натпис со големина на
поголема од челото на објектот со името на
фирмата која го користи(врши дејност) без
можност за истакнвуање на други рекламни
пораки.Рекламниот натпис да не го
надминува горнит раб на монтажниот
објект повеќе од 50 см.
• На надворешниот дел од монтажниот
објект не се дозволени видливи инсталации
или делови на уреди за вентилација и
климатизација како и било каква опрема
надвор од габаритот на објектот.
(4)
Сообраќајни услови
• Монтажен објект или групација на
монтажни објекти мора да биде лоцирана на
начин кој нема да го попречува слободното
движење на пешаци, инвалиди и возила. Се
поставуваат на оддалеченост од работ на
коловозот мин,1,5м.до 2,5м.а од раскрсница
мин.10,0м.од почетокот на радиусот за десно
свртување.
(5)
Технички услови
• При поставување на монтажниот објект
мора да се обезбедат санитарно-технички и
хигиенски услови:проветрување природно
или вештачко, бучавата која се создава со
вршење на дејноста да не ја преминува
дозволената гранаица, да се обезбеди
заштитен отвор со прописно изведен пулт за
издавање на роба, да се обезбеди приклучок
на електрична енергија, приклучок на вода и
канализација(мијалник-тоалет).
• Подната,ѕидната и таванската облога
како и пултот за издавање на роба да се
изведат од непропусен,неотровен,материјал
кој не упива и кој лесно се чисти.
Автобуски постојки
Член 24
(1)
Поставувањето
на
автобуски
постојки да биде во согласност со Законот за
безбедност на сообраќајот на патиштата и
Законот
за
јавните
патишта,
а
димензионирањето
да
се
врши
со
мултиплицирање на модули со површина од
2
2
2
4,0м до 16,0м и висина до 4,0 м од ниво на
тротоар до врвот на покривачот.
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(2)
Во зависност од фрекфенцијата на
сообраќајот има четири типа на автобуски
стојалишта и тоа:
а)Тип АА -само автобуска постојка
Во
рамките
на
овој
тип
има
настрешница,клупа,корпа
за
отпадоци,
рекламно
пано,
урбани
светилки
и
информативни табли.
б)Тип ББ-автобуска постојка со билетарница
Во
рамките
на
овој
тип
има
билетара,настрешница,клупа,корпа
за
отпадоци, рекламно пано, урбани светилки
и информативни табли.
в)Тип ВВ -автобуска постојка со киоск
Во
рамките
на
овој
тип
има
киоск,настрешница,клупа,корпа
за
отпадоци, рекламно пано, урбани светилки
и информативни табли.
(3)
Типот на автобуските постојки и
микролокација каде ќе бидат поставени се
одредува според планот на автобуски
постојки кој го утврдува Советот на општина
Прилеп.
(4)
При
лоцирањена
автобуските
постојки потребно е да се обезбеди
минимум слободен прооден простор пред
нив од 2,5 м.
Објекти за обезбедување
Член 25
Површината на објектите за обезб
2
едување да не е поголема од 3,0м .За нив
важат
стандардите
за
монтажнодемонтажни и типски објекти.
Јавни санитарни јазли
Член 26
Поставувањето на јавни санитарни
јазли се врши на уредени површини, во
близина
на
јавно
зеленило,паркинг,оддалечени од влезови и
излози на објекти.Истите не смеат да го
попречуваат користењето на околните
објекти и јавни површини.Може да се
типски објекти или да се изведени со
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посебен проект соодветен за избраната
локација.

елаборат.Со
елаборат
се
утврдува
просторот,видот и изгледот на опремата
како и бојата,димензиите и др.

Тераси,шанкови и настрешници
Член 27
(1)
Тераси и шанкови се поставуваат во
зависност
од
расположивата
јавна
површина,при
што
е
неопходно
исполнување на условот да не се наруши
урбанистичката концепција на просторот и
параметрите
за
непречено
безбедно
движење од сите корисници,согласно
Правилникот за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање (,,Службен весник
на РМ,,бр.78/06;140/07 и 12/09),особено по
однос на маинималните димензии на
пешачки површини-тротоари,по однос на
непречено користење на околните објекти и
простори за јавна намена, протокот на
сообраќајот (пешачки,движење на лица со
хендикеп),пристап
на
амбулантно,противпожано,полициско
и
комунално возило(возила на јавни служби).
(2)
За заштита на елементите на
урбаната опрема за време на врнежи истата
може да се прекрие со лесен материјал или
елементите да се отстранат од јавната
површина.При тоа се забранува складирање
на урбаната опрема покрај излогот и сите
видливи страни на локалот кон улица и
негово натрупување на куп.
Член 28
(1)
На површината на која се поставува
урбана опрема за организација на летни
тераси дозволено е поставување на:лесно
подвижни
маси,
столици,
жардињери,ограда,чадори,
настрешници
или тенди.
(2)
Сите елементи на опремата што се
поставува на летната тераса(маси,столици,
настрешница,чадори,постаменти
за
чадори,жардињери,ограда и др.)не смеат да
го преминуваат работ на одобрената
површина.
(3)
Исклучително во пешачка зона,на
плоштади, кеј и други пошироки површини
без моторен сообраќај,опремата за летна
тераса се поставува на начин утврден со

(4)
Јавна површина може да се користи
за летна тераса(вршење на угостителска
дејност) со поставување само на опрема за
летна тераса, а не и дополнително
фрижидери,витрини и друго.
Член 29
(1)
Минимална ширина на површинатра
потребна за поставување на урбана опрема
за угостителство за поставување на еден ред
маси со столови и клупи изнесува 1,5м.
Член 30
Масите и столиците како елементи на
летната тераса мора да бидат изработени од
квалитетни
материјали.На
определени
простори:пешачки зони,плоштад и во
заштитени зони може да биде пропишан
видот на опремата со посебен елаборат.
Член 31
Сите направи за заштита од атмосферски
влијанија(чадори,тенди
и
настрешници)поставени на една тераса
треба да бидат усогласени по боја и облик и
да сочинуваат една естетска целина.
Член 32
Чадорите се со минимална слободна
височина од 2,4м.Чадорите за сонце
поставени и отворени не смеат да ја
надминуваат линијата на одобрениот
простор, можат да ја наткриваат само
одобрената површина и не смеат да бидат
прицврстени за подлогата.
Член 33
(1)
Тендите
се
типски-монтажни
елементи со механизам за собирање на
тендата, конзолно поставени на чело на
објектот и се поставуваат доколку на јавната
површина има простор за еден ред на маси и
столици паралелно со ѕидот на објектот без
потпирачи на јавната површина.
(2)
При поставување на тенди над зона
во која се организираат летните тераси
минималната слободна височина изнесува
3,2м.
(3)
Поставена и монтирана тендата смее
да го наткрива само одобрениот простор за
летна тераса.
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(4)
Страните на тендата не смеат да се
затвораат со најлон или било каков друг
материјал или фиксна конструкција која
вертикално ќе се спушта од тендата заради
формирање на зимска градина на јавна
површина.
Член 34
(1)
Настрешницата е лесен монтажнодемонтажен елемент кој се поставува на два
столба кои не смеат да бидат прицврстени
за јавната површина, со платно и со
механизам за собирање на настрешницата.
(2)
При поставување на настрешници
минималната слободна височина изнесува
3,2м.
(3)
Доколку се поставува настрешница
не се поставуваат други видови на направи
за заштита од атмосферски влијанија.
(4)
Страните на настрешницата не смеат
да се затвораат со најлон или било каков
друг материјал или фиксна конструкција
која вертикално ќе се спушта до подлогата.
Член 35
(1)
Оградите и жардињерите поставени
на летна тераса не смеат да излегуваат со
ниеден елемент надвор од дозволениот
простор за летна тераса, да бидат фиксно
прицврстени за подлогата и да имаат
висина поголема од 0,8м.
(2)
Оградите и жардињерите треба да
бидат изведени од квалитетни материјали
со високо естетско ниво.
(3)
Во пешачките зони не се поставуваат
огради или жардињери кон пешачката зона
односно истите се поставуваат само помеѓу
соседни летни тераси.
Покриени и отворени шанкови
Член 36
(1)
Покриени и отворени шанкови се
поставуваат на сквер, во парк, на кеј, покрај
водни и рекреативни површини.
(2)
Покриените и отворени шанкови не
смеат да се прицврстени за подлогата и
мора да имаат приклучок на вода,
електрична енергија и канализација, со
претходна согласност од ЈП и организации
кои стопанисуваат со инфраструктурата.

26

(3)
Составен дел на локацијата на
покриени и отворени шанкови може да биде
и летна тераса.
Самостоечките рекламни паноа
Член 37
Самостоечките
рекламни
паноа
се
поставуваат на пешачки и зелени површини
во профилот сообраќајниците, а во
согласност со Законот за безбедност на
сообраќајот на патиштата (,,Сл.весник на
РМ,,бр.54/07;86//09;98/08 и 64/09).
Опрема за
игралишта

забава

на

деца

и

детски

Член 38
(1)
Опремата за забава на деца може да
се постави по повод државни и верски
празници и други манифестации на места
каде има доволен простор за тоа(поголеми
јавни површини или неизградено земјиште),
во близината на паркинг простор, а
просторот
се
дава
на
краткотрајно
користење до 30 дена.
(2)
Детско игралиште може да се
постави на изградено и неизградено
градежно
земјиште
со
елаборат
за
поставување на урбана опрема погодно за
таа намена.Може и во уредено зеленило.
Фонтани,чешми,клупи и корпи за отпадоци
Член 39
(1)
Фонтани,чешми,клупи и корпи за
отпадоци со и без пепелници се поставуваат
на јавни површини, во зависност од
бројноста и потребите на корисниците.
Клупите и корипите за отпадоци се дел од
урбана опрема на градот и се поставуваат на
поголема
јавна
пешачка
површина,
плоштад, поголеми пешачки патеки, на
автобуски постојки од сите типови и на
други локации согласно елаборат за
поставување на урбана опрема.
2)
Покрај клупите за луѓето со
хепикенд потребно е да има обезбеден
страничен поплочен простор со димензии од
1,0м х 1,2 м.
(3)
Корпите за отпадоци може да бидат
поставени:слободностоечки или прикачени
за светилки или фасади на објекти.
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Паркиралишта за велосипеди
Типот и локациите се определуваат со
елаборат за поставување на паркиралишта
за велосипеди.
Жардињери,граничници
Член 40
(1)
Жардињери со цвеќе и граничници
се поставуваат со цел визуелно да се
ограничи просторот определен за времени
објекти и урбана опрема од слободната
проодна површина или да се ограничи
просторот меѓу сообраќајница и пешачка
површина.
(2)
Одобрението за овие елементи е со
времетраење колку и одобрението за
поставување на времени објекти и урбана
опрема,по што овие елементи треба целосно
да се отстранат од просторот.
(3)
Максималната
висина
на
жардињерите и граничниците е 0,80м.
Тезги
Член 41
(1)
Тезги се лесно подвижни елементи
на урбаната опрема кои се поставуваат по
повод празници и манифестации или на
простори во градот определени со посебни
елаборати и служат за продажба на
соодветни
производи
на
пригодната
намена.Не е дозволена продажба на храна.
(2)
Тезгите треба да се со унифициран
изглед и боја соодветни на спецификите на
локацијата.
(3)
Максималната површина на тезгите
2
изнесува 2,0 до 4,0 м и се поставуваат и
отстрануваат по завршување на дејноста.
(4)
Не е дозволено лоцирање на тезги
пред влезови на јавни,деловни и станбени
објекти.
Елементи за изложување на производи
Член 42
(1)
Елементи
за
изложување
на
производи се витрини,полици,фрижидери.
(2)
Елементи
за
изложување
на
производи
се
поставуваат
на
јавна
површина пред трговски локали, по правило
во широчината на челото на локалот, без

можносат за нивно поставување во уредена
зелена површина.
(3)
Елементи
за
изложување
на
производи се поставува пред локалот.
(4)
Над елементите за изложување на
производи може да се поставуваат тенди за
заштита, конзолно на челото на објектот без
вертикални потпирачи.
(5)
Просторот што се користи за
излагање на производи не смее да се
оградува
и
затвора
на
било
кој
начин(најлони,застакленување и слично).
Член 43
Оваа одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
,,Сл. гласник на оптина Прилеп,,.
Изработил: ПР
Проверил:МЗ
Одобрил:ИК
Број 07 - 1367/20
04.06.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

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
ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ
КОМУНАЛНА ДЕЈНОСТ ОД ЈАВЕН
ИНТЕРЕС ОД ЛОКАЛНО
ЛОКАЛ НО ЗНАЧЕЊЕ НА ЈП
ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ - ПРИЛЕП
1. Одлуката за утврдување на
стандарди за поставување на времени
објекти и урбана опрема на подрачјето на
општина Прилеп, се објавува во “Службен
гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1395/20

ГРАДОНАЧАЛНИК

___________________________________________________________________
_________________________________________________________
__________
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08.06.2010 година
Прилеп

на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член член 24 став 2 и
член 22 став 1 точка 4 од Законот за
локалната самоуправа (“Службенвесник на
РМ” бр. 5/2002), член 2 и 45 ст.1 точка 3 од
Законот
за
јавните
претпријатија
(“Службенвесник на РМ” бр. 38/1996, 6/2002,
40/2003, 49/2006 и 22/2007) и член 26 став 1
точка 31 од Статутот на Општина Прилеп
(“Службен гласник на Општина Прилеп”
бр.6/2003 и 4/2005), Советот на Општина
Прилеп на седницата, одржана на ден,
04.06.2010 година, донесе:
ОДЛУКА
за одземање на дозволата за вршење
комунална дејност од јавен интерес од
локално значење на Јавното претпријатие за
просторни и урбанистички планови Прилеп

Член 1
На
Јавното
претпријатие
за
просторни и урбанистички планови Прилеп му
СЕ ОДЗЕМА дозволата за
вршење на комунална дејност од јавен
интерес од локално значење - одржување и
користење
на
комунални
уреди
рекреативен забавен парк за деца на
Плоштадот “Методија Андонов - Ченто” Прилеп, дадена со Одлука бр. 07-1598/6 од
24.06.2008 год. (“Службен гласник на
Општина Прилеп” бр. 8/2008).
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Прилеп”.

Број 07 - 1367/21
04.06.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член
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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
ПОСТАВУВАЊЕ ОПРЕМА ЗА
КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛУГИ - ВРЕМЕН
ПАЗАР
ЗА ТЕКСТИЛ, БИЖУТЕРИЈА И СЛИЧНО,
НА ПЛОШТАДОТ “МЕТОДИЈА
АНДОНОВАНДОНОВ -ЧЕНТО” НА ПРОСТОРОТ ЗАД
УЧАСТАКОТ
1. Одлуката за поставување опрема
за комерцијални услуги - времен пазар за
текстил, бижутерија и слично,
на
Плоштадот “Методија Андонов-Ченто” на
просторот зад Участакот, се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1395/21
08.06.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 13 и 14 од
Статутот на Општина Прилеп (Службен
гласник на Општина Прилеп бр. 6/2003 год.)
и член 31 од Законот за локална самоуправа
( Службен Весник на РМ бр. 5/2002 год.)
Советот на Општина Прилеп на седницата,
одржана на 04.06.2010 година, донесе:
ОДЛУКА
за поставување опрема за комерцијални
услуги - времен пазар за текстил,
бижутерија и слично на Плоштадот
“Методија Андонов-Ченто” на просторот зад
Участакот
Член
Член 1
Со оваа Одлука се уредува начинот
на поставување и користење на мебел и
опрема на изградена инфраструктура за
нормално функционирање на времен пазар.
Член 2
Под изградена инфраструктура са
подразбира: плоштади, тротоари, пешачки

___________________________________________________________________
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улици и површини
јавни пешачки
површини).
Член 3
При поставување на мебел и опрема
на јавни пешачки површини,мора да се
обезбедат услови за непречено и безбедно
одвивање на пешачкото движење.
Член 4
Мебелот и опремата што се користат
за давање на комерцијални услуги на
јавните пешачки површини не смеат да
бидат прицврстени за подлогата за да не се
оштетува
и
заради
нивно
лесно
отстранување.
Член 5
Надлежниот орган издава дозвола за
комерцијална употреба на јавна пешачка
површина.
Дозволата содржи
• назив и седиште на барателот
• времетраењето на важноста на
дозволата
• опис на комерцијалната дејност за
која се издава дозволата
• детален цртеж во размер 1: 50 со
приказ на јавната јавната пешачка
површина на која се дозволува
вршење на дејноста и на сите
елементи,мебел и опрема и начинот
на нивното поставување .
Член 6
Издадената дозвола гласи на ЈП “ Пазари” Прилеп.
Дозволата не може да се пренесе на друго
лице.
Член 7
Инспекциски надзор врз спроведување на
оваа одлука врши Општинскиот
инспекторат.
Член 8
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во “ Службен гласник на
Општина Прилеп”.
Број 07 - 1367/22
04.06.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

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
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ
НА ИМЕТО НА ОПШТИНАТА”ПРИЛЕП”
ВО ИМЕТО НА ДРУШТВОТО НА
ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ ОД ПРИЛЕП
1. Одлуката за давање согласност за
користење на името на Општината”Прилеп”
во
името на Друштвото на Ликовни
Уметници од Прилеп,
се објавува
во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1395/22
08.06.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член член 11 од Законот
за здруженијата на граѓани и фондациите
(“Службенвесник на РМ” бр. 31/1998 и
29/2007), член 36 став 1 точка 15 од Законот
за локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 46
од Статутот на Општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003),
Советот на Општина Прилеп на седницата,
одржана на ден, 04.06.2010 година, донесе:

ОДЛУКА
за давање согласност за користење на името
на Општината “Прилеп” во името на
,,Друштво на Ликовни Уметници” од Прилеп
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност
на Здружението на граѓани ,,Друштво на
Ликовни Уметници” од Прилеп, да во името
на друштвото, го користи името на
Општината “Прилеп” така што името на
друштвото ќе биде Здружението на граѓани
,,Друштво на Ликовни Уметници Прилеп” од
Прилеп .
Член 2

___________________________________________________________________
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Оваа Одлука да се достави до
Друштвото, Градоначалникот и архивата на
Општина Прилеп.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Прилеп”.
Број 07 - 1367/23
04.06.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

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
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ
НА ИМЕТО НА ОПШТИНАТА”ПРИЛЕП”
ВО
ИМЕТО НА ФУДБАЛСКИОТ
КЛУБ”ПЕЛАГОН” ОД ПРИЛЕП
1. Одлуката за давање согласност за
користење на името на Општината”Прилеп”
во името на Фудбалскиот клуб”Пелагон” од
Прилеп, се објавува во “Службен гласник
на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1395/23
08.06.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член член 11 од
Законот за здруженијата на граѓани и
фондациите (“Службенвесник на РМ” бр.
31/1998 и 29/2007), член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/2002) и член 26 став 1
точка 46 од Статутот на Општина Прилеп
(“Службен гласник на Општина Прилеп”
бр.6/2003), Советот на Општина Прилеп на
седницата, одржана на ден,
04.06.2010
година, донесе:
ОДЛУКА
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за давање согласност за користење на името
на Општината “Прилеп” во името на
Фудбалски Клуб ,,Пелагон” од Прилеп
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност
на Здружението на граѓани Фудбалски Клуб
,,Пелагон” од Прилеп, да во името на клубот,
го користи името на Општината “Прилеп”
така што името на клубот ќе биде
Фудбалски Клуб ,, Пелагон Прилеп “ од
Прилеп .
Член 2
Оваа Одлука да се достави до
Фудбалскиот клуб, Градоначалникот и
архивата на Општина Прилеп.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Прилеп”.
Број 07 - 1367/24
04.06.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

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 СТАТУТОТ ЗА
ДОПОЛНЕНИЈА
ДОПОЛН ЕНИЈА НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ
ПРИЛЕП
1. Решението за давање согласност
на Статутот за дополненија на Статутот на
Јавното претпријатие за просторни и
урбанистички планови Прилеп, се објавува
во “Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1395/24
08.06.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески
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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 04.06.2010 година,
донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
за давање согласност на Статутот за
дополненија на Статутот на Јавното
претпријатие за просторни и урбанистички
планови Прилеп
1. Се дава согласност на Статутот за
дополненија на Статутот.
на Јавното претпријатие за просторни и
урбанистички планови - Прилеп.
2. Решението влегува во сила со денот
на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.
Број 07 - 1367/25
04.06.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

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 ЗАКЛУЧОКОТ ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ЛОКАЛНАТА
МЛАДИНСКА СТРАТЕГИЈА ВО ОБЛАСТА
НА КУЛТУРАТА ЗА ОПШТИНА ПРИЛЕП
1. Заклучокот за усвојување на
Локалната младинска стратегија во областа
на културата за општина Прилеп,
се

објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.
Број 08 - 1395/25
08.06.2010 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” 6/2003 и
4/2005), Советот на Општина Прилеп на
седницата одржана на 04.06.2010 година,
претресувајќи ја Локалната младинска
стратегија во областа на културата за
Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
за усвојување на Локалната младинска
стратегија во областа на културата за
Општина Прилеп

1.Се усвојува Локалната младинска
стратегија во областа на културата за
Општина Прилеп.
2. Заклучокот да се достави до
Градоначалникот,
Коалицијата
на
младински организации “Сега” - Прилеп и
архивата на Општина Прилеп.
3. Заклучокот ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 - 1367/26
04.06.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

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
РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР ВО СОУ
СО У
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ГИМНАЗИЈА “МИРЧЕ АЦЕВ” - ПРИЛЕП
1. Решението за разрешување и
именување член на Училишниот одбор во
СОУ Гимназија “Мирче Ацев” - Прилеп, се
објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.
Број 08 - 1395/26
08.06.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 101 став 2, 5 и 7 од
Законот за средното образование (“Службен
весник на РМ” бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996,
35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003,
67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006 и 71/2006)
и член 26 став 1 точка 45 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на
општина Прилеп” 6/2003), Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
04.06.2010 година, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за разрешување и именување претставник
на Општина Прилеп во Училишниот одбор
на ОСУ Гимназија “Мирче Ацев”
- Прилеп
1.
СНЕЖАНА
ТОДОРЧЕСКА,
се
разрешува од претставник на Општина
Прилеп во
Училишниот одбор на ОСУ
Гимназија “Мирче Ацев”
- Прилеп,
именувана со Решение (“Службен гласник
на Општина Прилеп” 13/2009).
2.За претставнк на Општина Прилеп
во Училишниот одбор на ОСУ Гимназија
“Мирче Ацев” - Прилеп, се именува:
Пеце
Шишкоски
ул.”Сотка
Џигиџиг” бр.1, телефон 071/498 - 537.
3. Мандатот на членот на Училишниот
одбор трае до истекот на мандатот на
Училишниот одбор.
4. Решението да се достави до
именованите, ОСУ Гимназија “Мирче Ацев”
- Прилеп, Градоначалникот и Архивата на
Општина Прилеп.
5. Решението влегува во сила со
денот на објавувањето во “Службен гласник
на општина Прилеп”.
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Број 07 - 1367/27
04.06.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

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
РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈЗУ
ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ПРИЛЕП

1. Решението за разрешување и
именување член на Управниот одбор на ЈЗУ
Здравствен дом - Прилеп се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1395/27
08.06.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 26 став 1 точка 29
од Статутот на општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” 6/2003 и
4/2005), Советот на Општина Прилеп на
седницата одржана на 04.06.2010 година,
донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
за разрешување и именување претставник
на Општина Прилеп во Управниот одбор на
ЈЗУ Здравствен дом - Прилеп
1. Д-р ИЛИЈА БОГАТИНОСКИ, лекар, се
разрешува од претставник на Општина
Прилеп во Управниот одбор на ЈЗУ
Здравствен дом - Прилеп, именуван со
Решение (“Службен гласник на Општина
Прилеп” 15/2005).
2. За претставник на Општина
Прилеп во Управниот одбор на ЈЗУ
Здравствен дом - Прилеп, се именува:

___________________________________________________________________
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- АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОСКИ, дипл.
правник, ул “Петта Прилепска бригада” бр
44, телефон: 077/524-400.
3. Решението да се достави до
именуваниот, ЈЗУ Здравствен дом - Прилеп,
Градоначалникот и архивата на Општина
Прилеп.
4. Решението влегува во сила со денот
на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.
Број 07 - 1367/28
04.06.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

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 ЗАКЛУЧОКОТ ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ЗБИРНИОТ
ИЗВЕШТАЈ ЗА ШТЕТИТЕ ОД НЕВРЕМЕТО
НА 06.05.2010 ГОДИНА
1. Заклучокот за усвојување на
Збирниот Извештај за штетите од невремето
на 06.05.2010 година,
се објавува
во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1395/28
08.06.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член член 36 став 1
точка 15 од Законот за Локалната
самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.
5/2002) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот
на Општина Прилеп (“Службен гласник на
Општина Прилеп” бр. 6/2003), Советот на
Општина Прилеп на седницата, одржана на
12.03.2010
година,
Претресувајќи
го
Збирниот извештај за проценетата штета на
подрачјето на
Општина
Прилеп од
невремето на 04.06.2010 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Збирниот извештај за
проценетата штета на подрачјето на
Општина Прилеп од невремето на
06.05.2010 година

1. Се усвојува Збирниот извештај за
проценетата штета на подрачјето на
Општина Прилеп од невремето на 06.05.2010
година.
2. Заклучокот и Збирниот Извештај
да се достават до Републичката комисија за
проценка на штети при Владата на РМ,
Министерството
за
финансии,
Градоначалникот и архивата на Општина
Прилеп.
3. Заклучокот ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 - 1367/29
04.06.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

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
РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ
ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА
ЈКП “ПАЗАРИ” - ПРИЛЕП
1. Решението за разрешување и
именување членови на Управниот одбор на
ЈКП “Пазари” - Прилеп, се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1395/29
08.06.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 17 и 18 од Законот
за јавните претпријатија (“Службен весник
на РМ” бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006
и 22/2007), член 36 став 1 точка 5 од Законот
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за Локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 29
од Статутот на Општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003),
Советот на Општина Прилеп на седницата,
одржана на 04.06.2010 година, донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
за разрешување и именување членови на
Управниот одбор на ЈКП “Пазари”“Пазари”- Прилеп
1. ГОРАН ШИПИНКОСКИ и БРАНКО
ХРИСТОСКИ се разрешуваат од членови на
Управниот одбор на ЈКП “Пазари” - Прилеп,
именувани со Решение (“Службен гласник
на Општина Прилеп” 12/2009).
2. За членови на Управниот одбор на
ЈКП “Пазари” - Прилеп, се именуваат:
Александар
Нешкоски,
димл.администратор, ул.”Јоле Андоноски”
бр. 4, телефон: 071/719-305, и
- Соња Кузманоска, дипл.економист
ул.”Киро Пајмакоски” бр. 24/16, телефон:
075/726-211.
3.
Мандатот
на
членовите
на
Управниот одбор трае до истекот на
мандатот на Управниот одбор.
4. Решението да се достави до
именованите,
ЈКП
“Пазари”,
Градоначалникот и архивата на Општина
Прилеп.
5. Ова Решение влегува во сила со
денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Прилеп”.
Број 07 - 1367/30
04.06.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

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
РАЗРЕШУВАЊЕ
РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ
ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА
ФОНДАЦИЈАТА ЗА РАЗВОЈ НА
ИНФОРМАТИЧКА

34

ТЕХНОЛОГИЈА - ИНФОРМАТИВЕН
ЦЕНТАР - ПРИЛЕП
1. Решението за разрешување и
именување членови на Управниот одбор на
Фондацијата за развој на информатичка
технологија - Информативен центар Прилеп, се објавува во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.
Број 08 - 1395/30
08.06.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 26 став 1 точка 29
од Статутот на општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” 6/2003 и
4/2005), Советот на Општина Прилеп на
седницата одржана на 04.06.2010 година,
донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
за разрешување и именување членови на
Управениот одбор на Фондацијата за развој
на информатичка технологија
- Информативен центар - Прилеп
1.Се
разрешуваат
членовите
на
Управниот одбор на Фондацијата за развој
на
информатичка
технологија
Информативен центар - Прилеп, именувани
со Одлука (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2004).
2. За членови на Управниот одбор на
Фондацијата за развој на информатичка
технологија - Информативен центар Прилеп, да бидат именувани:
- Ирена Јакимоска, ул.”Тале Христов”
бр. 9, тел. 075 / 316 - 001.
- Борче Јанкулоски, ул.”Д.Наредникот”
А2-2/21, тел. 071/912-908.
- Винета Иваноска, ЕЛС - Прилеп,
телефон 075 / 353 - 003.
- Бранко Нешкоски, ЈП за ПУП.
Орде
Цветаноски,
професор
Гимназија “Мирче Ацев”.
3. Решението да се достави до
именуваните, Фондацијата за развој на
информатичка технологија - Информативен
центар - Прилеп, Градоначалникот и
архивата на Општина Прилеп.
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4. Решението влегува во сила со денот
на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.
Број 07 - 1367/31
04.06.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

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
РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ
ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА
ФОНДАЦИЈАТА ЗА РАЗВОЈ НА
ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА
- ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР - ПРИЛЕП

1.Се
разрешуваат
членовите
на
Надзорниот одбор на Фондацијата за развој
на
информатичка
технологија
Информативен центар - Прилеп, именувани
со Одлука (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2004).
2. За членови на Надзорниот одбор на
Фондацијата за развој на информатичка
технологија - Информативен центар Прилеп, да бидат именувани:
- Величе Бакарова, дипл.економист
ЕЛС - Прилеп,
- Рубин Биноски, дипл. прав. ЕЛС Прилеп.
- Виолета Петреска, дипл. економ. ЈКП
“Комуналец” телефон 070/208-103.
3. Решението да се достави до
именуваните, Фондацијата за развој на
информатичка технологија - Информативен
центар - Прилеп, Градоначалникот и
архивата на Општина Прилеп.
4. Решението влегува во сила со денот
на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.

1. Решението за разрешување и именување
Број 07 - 1367/32
ПРЕТСЕДАТЕЛ
членови на Надзорниот одбор на Фондацијата за 04.06.2010 година
на Советот на Општина Прилеп
развој
на
информатичка
технологија
- Прилеп
Димитар Стевананџија
Информативен центар - Прилеп, се објавува во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3
Број 08 - 1395/31
ГРАДОНАЧАЛНИК
од Законот за локалната самоуправа
08.06.2010 година
на Општина Прилеп
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член
Прилеп
Марјан Ристески
48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп
(“Службен гласник на Општина Прилеп”
бр.6/2003) Градоначалникот на Општина
Прилеп, донесе:
Врз основа на член 26 став 1 точка 45
од Статутот на Општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” 6/2003 и
4/2005), Советот на Општина Прилеп на
З А К Л У Ч О К
седницата одржана на 04.06.2010 година,
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
донесе:
ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ИЗРАБОТКА
НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
Р Е Ш Е Н И Е
УСВОЈУВАЊЕ НА ПЛАНСКА ПРОГРАМА
за разрешување и именување членови на
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА
Надзорниот одбор на Фондацијата за
ПАРЦЕЛА СО ОСНОВНА КЛАСА НА
развој на информатичка технологија
НАМЕНА Б4 ЗА ИЗГРАДБА НА
- Информативен центар - Прилеп
АДМИНИСТРАТИВНО
АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ
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(ДЕЛОВНО СОБИРЕН ЦЕНТАР) НА КП БР.
19662/3 И 19662/4 ВО М.В. ТАВОИЦА, КО
ПРИЛЕП,

1. Одлуката
за измена на
Одлуката за утврдување потреба од
изработка
на
локална
урбанистичка
планска документација и усвојување на
Планска Програма
за формирање на
градежна парцела со основна класа на
намена Б4 за изградба на Административно
деловен објект (деловно собирен центар) на
КП бр. 19662/3 и 19662/4 во м.в. Тавоица, КО
Прилеп, се објавува во “Службен гласник
на Општина Прилеп”.
Број 08 - 1395/32
08.06.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 215-а,став 2 и
чл.50-а ст.5 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање (“Сл.весник на РМ”
бр.51/05;137/07 и 91/09), чл. 22 ст.1 т.1 и член
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 04.06.2010 година,
донесе:

ОДЛ УКА
За измена на Одлуката за утврдување
потреба од изработка на Локална
урбанисти;ка планска документација и
усвојување на Планската програма за
формирање на градежна парцела со
основна класа на намена Б4 за изградба на
Административно деловен објект (деловно
собирен центар) на КП бр.19662/3 и 19662/4
во м.в.Тавоица КО Прилеп

Член 1
Во Планската програма од чл.3, која
е составен дел на Одлуката за утврдување
потреба
од
изработка
на
Локална
урбанисти;ка планска документација и
усвојување на Планската програма за
формирање на градежна парцела со
основна класа на намена Б4 за изградба на
Административно деловен објект (деловно
собирен центар) на КП бр.19662/3 и 19662/4
во м.в.Тавоица КО Прилеп (,,Сл.гласник на
општина Прилеп,, бр.2/2010 г.) во т.1.2т.1.2
Анализа на постојната состојба во третиот
ред зборовите ,,и дел од КП 24167
во
сопственост на РМ,, се бришат.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
,,Сл. Гласник на Општина Прилеп,,.

Изработил: ПР
Проверил:МЗ
Одобрил:ИК
Број 07 - 1367/33
04.06.2010 година
Прилеп
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на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија
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СОДРЖИН А
на “Службен гласник на Општина Прилеп”
број 6 од 08.06.2010 година
1. Решение за давање согласност на Извештајот за реализација на Програмата за работа
на ЈКП”Комуналец” Прилеп за деловната 2009 година...................................................................Стр.
..................................................................Стр. 1
2. Решение за давање согласност на Меморандумот за разбирање - “Проект Прилеп”
помеѓу ЈКП “Комуналец” Прилеп и Амиа Верона а.д. ......................................................................Стр.
......................................................................Стр. 2
3. Заклучок за усвојување на Програмата за работа на Општинскиот Совет за безбедност
на сообраќајот на патиштата за 2010 година со финансиски план за најзино спроведување....Стр.
...Стр.
2
4. Програма за дополонување на Програмата за донесување на урбанистички планови на
територијата на Општина Прилеп за 2010 година............................................................................Стр.
............................................................................Стр. 3
5. Одлука за престанување на важноста на Одлуката за донесување на локална
урбанистичка планска документација за формирање на градежна парцела со основна класа на
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максималната висина со стандардите и нормативите на урбанистичкото планирање во
оформена градежна парцела бр.1.1 во ДУП за УАЕ 8, УБ 8/1, УМ 1 и 3, УБ 8/2, УМ 1 во Прилеп со
класа
на
намена
А2
(домување
во
станбени
згради)
...........................................................................
.....................................................................................Стр.
...........Стр. 4
..........................................................................
7. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од УАЕ “10”, УБ “10-дел” во
Прилеп................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................... ...Стр. 5
8. Одлука за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска
документација и усвојување на Планска Програма за формирање на градежна парцела за
изградба на Главен колектор од претпоследната шахта на постоечкиот колектор во м.в. Крива
Река КО Варош до Пречистителна станица, со должина од приближно 500 м............................Стр.
...........................Стр. 7
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документација и усвојување на Планска Програма за формирање на градежна парцела за
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