
 

 
SLU@BEN GLASNIK 
NA OP[TINA PRILEP 

Slu`ben glasnik na 
Op{tina Prilep – 
Izleguva po potreba 

4 Oktomvri 2012 godina 
Slu`ben glasnik broj  11 
Ovoj primerok ~ini 50 den. 
Godi{na pretplata 2.000 den. 

@iro s-ka pri 
Komercijalna banka – 
Filijala Prilep 
300020000208779 
EDB 4021996117695 

Adresa: Pitu Guli br.2, tel.416-454, www.prilep.gov.mk, email:prilep@prilep.gov.mk 

 
Vrz osnova na ~len  50 stav 1 to~ka 3 

od Zakonot za lokalnata samouprava 
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 48 
stav 1 od Statutot na Op{tina Prilep 
("Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep" 
br.6/2003) Gradona~alnikot na Op{tina 
Prilep,  donese: 

 
Z   A   K   L   U   ^   O   K 

ZA  OBJAVUVAWE  NA  ZAKLU^OKOT ZA 
USVOJUVAWE NA IZVE[TAJOT  ZA IZVR[ENI 
RABOTI PO PROGRAMATA ZA KOMUNALNO 
UREDUVAWE NA OP[TINA PRILEP ZA 

2011/2012 GODINA - PODPROGRAMA ZIMSKO 
ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNITE 

PATI[TA I ULICI 
 

1.  Zaklu~okot za usvojuvawe na 
Izve{tajot  za izvr{eni raboti po Programata 
za komunalno ureduvawe na Op{tina Prilep za 
2011/2012 godina - Podprograma zimsko 
odr`uvawe i za{tita na lokalnite pati{ta i 
ulici,  se objavuva  vo "Slu`ben glasnik na 
Op{tina Prilep". 
                                                                                                                                                                                                                                       
Broj  08 - 2635 /1                                        GRADONA^ALNIK 
04.10.2012 godina                                     na Op{tina Prilep 
    P r i l e p                                              Marjan Risteski 
 
 
         Vrz osnova na ~len ~len 26 stav 1 to~ka 46 
od Statutot na Op{tina Prilep ("Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep"br.6/2003 i 4/2005), 
Sovetot na Op{tina Prilep na sednicata 
odr`ana na den 03.10 .2012 godina, pretresuvaj}i 
go Izve{tajot  za izvr{eni raboti po 
Programata za komunalno ureduvawe na Op{tina 
Prilep za 2011/2012 godina - Podprograma zimsko 
odr`uvawe i za{tita na lokalnite pati{ta i 
ulici,   donese: 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
za usvojuvawe na Izve{tajot  za izvr{eni 

raboti po Programata za komunalno ureduvawe 
na Op{tina Prilep za 2011/2012 godina - 

Podprograma zimsko odr`uvawe i za{tita na 
lokalnite pati{ta i ulici 

           1. Se usvojuva Izve{tajot  za izvr{eni 
raboti po Programata za komunalno ureduvawe 
na Op{tina Prilep za 2011/2012 godina - 
Podprograma zimsko odr`uvawe i za{tita na 
lokalnite pati{ta i ulici.  
           2. Zaklu~okot }e se objavi vo “Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep”.   
 
Broj  07 -  2587/2                                 PRETSEDATEL 
03.10.2012 godina                   na Sovetot na Op{tina Prilep                   
    P r i l e p                           Prof. D-r.  Gordana Miceska 
 

 
Vrz osnova na ~len  50 stav 1 to~ka 3 

od Zakonot za lokalnata samouprava 
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 48 
stav 1 od Statutot na Op{tina Prilep 
("Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep" 
br.6/2003) Gradona~alnikot na Op{tina 
Prilep,  donese: 

 
Z   A   K   L   U   ^   O   K 

ZA  OBJAVUVAWE  NA  ODLUKATA ZA 
UTVRDUVAWE NACRT - DETALEN URBANISTI^KI 

PLAN ZA UE BR. 15, UB BR. 15.01, 
PLANSKI OPFAT "2" VO OP[TINA PRILEP 

 
1. Odlukata za utvrduvawe Nacrt - 

Detalen urbanisti~ki plan za UE br. 15, UB br. 
15.01, planski opfat "2" vo Op{tina Prilep,  se 
objavuva  vo "Slu`ben glasnik na Op{tina 
Prilep". 
                                                                                                                               
Broj  08 - 2635 /2                                        GRADONA^ALNIK 
04.10.2012 godina                                     na Op{tina Prilep 
    P r i l e p                                              Marjan Risteski 
 
 
            Врз основа на чл.24 ст.2 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник 
на РМ"бр.51/05,137/2007,91/09,124/10,18/11 и/ 
53/11 ), чл.22 ст.1,т.1 и чл.36 од Законот за локална 
самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 
ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп 
("Сл.гласник на општина Прилеп"бр.6/03), 
Советот на општина Прилеп на седницата одржана 
на ден 03.10.2012 godina, донесе: 
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О Д Л У К А 

за утврдување Нацрт  детален урбанистички план  
за УЕ бр.15,УБ бр.15.01,плански опфат ,,2,, , во 

Општина Прилеп 
 

чл.1 
               Се утврдува Нацрт  детален урбанистички 
план  за УЕ бр.15, УБ бр.15.01,плански опфат ,,2,, 
во Општина Прилеп, како што е означено во 
графичките прилози кои се составен дел на оваа 
Одлука,( во натамошниот текст:Планот) . 
 
 Планскиот опфат предмет на разработка 
на деталниот урбанистички план е  дефиниран со 
следната граница: 
 
- југоисточната страна е дефинирана со 
осовината на новопланираниот профил на 
пристапната улица Пр1, ул. „Блаже Иваноски” 
во должина од 125,0 м`; 

- јужната страна е дефинирана со осовината 
на новопланираниот профил на  собирната 
улица С1 (по ГУП), ул.„Блаже Иваноски”, во 
должина од 230,0 м`; 

- источната страна е дефинирана со 
осовината на новопланираниот профил на 
сервисната улица, ул.„Цена Џинорозот“, во 
должина од 300,0 м`; 

-од северната страна е дефинирана со 
осовината на пристапната улица Пр2 „Пенка 
Котеска“. 

Површината на планскиот опфат за УЕ бр.15, УБ 
бр.15.01,плански опфат ,,2,, изнесува 5,79 ха  

сметано по осовините на наведените улици. 

Чл.2 
Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните 
прилози: 
1 Нацрт  детален урбанистички план  за УЕ бр.1, 
УБ бр.1.03,плански опфат ,,2,,изработен е од ЈП ЗА 

ПУП-  од Прилеп , со тех.бр.53/12 од  јули  
2012год. 

 
S  O  D  R  @  I  N  A  :S  O  D  R  @  I  N  A  :S  O  D  R  @  I  N  A  :S  O  D  R  @  I  N  A  : 

 

1. Општ дел 
1.1. Насловна страна 
1.2. Содржина 
1.3. Регистрација од Централен Регистар на 
РМ 
1.4. Лиценца на правното лице 
1.5. Решение за именување на одговорни 
планери 
1.6. Копии од овластувањата на планерите 
1.7. Програма за измена и дополнување на 
Програмата за донесување на урб. планови на 
територијата на Општина Прилеп 
1.8. Планска програма 

1.9. Геодетски елаборат за геод. работи за 
посебни намени за ажурирана геод. подлога 
2. Документациона основа 
2.1. Прилози на документационата основа, 
мислења и согласности од јавните 
претпријатија 
2.1.1. Известување за водовите на 
постојната електрична мрежа бр. 27-684/2 од 
09.04.2012 год, издадено од ЕВН Македонија 
АД Скопје, КЕЦ – Прилеп. 
2.1.2. Известување од ЈКП „Водовод 
и канализација“ – Прилеп, за водовите  на 
постојната водоводна и канализациона мрежа 
бр. 03-187/2 од 29.03.2012 год. 
2.1.3. Известување за водовите на 
постојната телефонска мрежа бр. 251-
110331/2 од 20.04.2012 год. издадено од 
„Македонски Телеком“ АД Скопје. 
2.1.4. Известување бр. 08-128/2 од 
30.03.2012год. за недвижно културно 
наследство – споменик на култура за 
дадениот плански опфат. 
2.2. Текстуален дел    
        
2.2.1. Вовед    
     
   
2.2.2. Географско  и  геодетско  
одредување на  
подрачјето  на  планскиот  опфат  
      
2.2.3. Историјат на планирањето и 
уредувањето 
на планскиот опфат    
      
2.2.4. Податоци за природни 
чинители и вредности 
во планскиот опфат    
      
2.2.4.1. Географска положба 
     
   
2.2.4.2. Сеизмика на просторот 
     
  
2.2.4.3. Клима   
     
   
2.2.5. Податоци за создадени 
вредности и чинители    
  
2.2.5.1. Културно наследство 
     
  
2.2.6. Инвентаризација и снимање на 
изградениот градежен фонд    
2.2.6.1. Површина на опфатот-
нумерички показатели     
2.2.6.2. Нумерички показатели на 
ниво на катастарски парцели    
2.2.6.3. Преглед на објекти по 
конструктивен систем     
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2.2.6.4. Преглед на објекти по 
спратност     
  
2.2.7. Инвентаризација и снимање на 
градби од културно-историско значење  
2.2.8. Инвентаризација и снимање на 
изградена комунална инфраструктура  
2.2.8.1. Улична мрежа – сообраќај 
     
  
2.2.8.2. Хидротехничка 
инфраструктура     
  
2.2.8.2.1. Водовод  
    
    
2.2.8.2.2. Фекална 
канализација    
    
2.2.8.2.3. Атмосферска 
канализација    
   
2.2.8.3. Електроенергетска мрежа 
     
  
2.2.8.4. Телекомуникациска мрежа 
– ПТТ     
  
2.2.9. Инвентаризација на бесправно 
изградени објекти     
2.2.10. Анализа на степен на 
реализација на важечкиот урб. план  
  
2.2.11. Анализа на можностите за 
просторен развој    
  
2.2.12. Извод на план од повисоко 
ниво и други релевантни податоци  
  
2.3. Графички прилози   
        
2.3.1. Извод од ГУП на Прилеп 
2.3.2. Извод од ДУП 
2.3.3. Ажурирана геодетска подлога 
   М=1:1000,  
2.3.4. Документациона основа 
(инвентаризација и снимање на изграден град. 
фонд со постојна инфраструктура)  
   М=1:1000,    
2.3.5. Документациона основа 
(инвентаризација на бесправно изградени 
градби) 
М=1:1000,    
 
3. Планска документација 
3.1. Текстуален дел     
      
3.1.1. Вовед    
     
   
3.1.2. Географска и геодетска 
местоположба на планскиот опфат  
  

3.1.3. Текстуални одредби на план 
од повисоко ниво    
  
3.1.4. Планска програма  
     
   
3.1.5. Опис и образложение на 
планскиот концепт на просторниот развој 
  
3.1.5.1. Систем на групи на класи 
на намени      
3.1.5.2. Густина на населеност 
     
  
3.1.5.3. Парцелација и регулација 
     
  
3.1.5.4. Урбано зеленило и 
озеленетост     
  
3.1.6. Планско решение на 
комунална инфраструктура   
   
3.1.6.1. Планско решение на 
сообраќајна инфраструктура    
3.1.6.2. Хидротехничка 
инфраструктура     
  
3.1.6.2.1. Водовод  
    
   
3.1.6.2.2. Фекална 
канализација    
    
3.1.6.2.3. Атмосферска 
канализација    
   
3.1.6.2.4. Хидрантска мрежа 
    
   
3.1.6.3. Електроенергетика  
     
  
3.1.6.3.1. Улично 
осветлување    
    
3.1.6.4. Телекомуникациска мрежа 
     
  
3.1.6.4.1. Мобилна 
телефонија    
    
3.1.7. Економско образложение 
     
   
3.1.8. Мерки за заштита  
     
   
3.1.8.1. Мерки за заштита и 
спасување     
  
3.1.8.2. Мерки за заштита и 
спасување од пожар    
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3.1.8.2.1. Хидрантска мрежа 
    
   
3.1.8.3. Мерки за заштита на 
животната средина    
  
3.1.8.4. Мерки за заштита на 
природата     
  
3.1.8.5. Мерки за заштита на 
културното наследство, конз. основи   
3.1.9. Општи услови за изградба, 
развој и користење на градежното земјиште на 
планот     
     
  
3.1.10.  Други општи услови  
     
  
3.1.11. Посебни услови за изградба, 
развој и користење на градежното земјиште на 
планот     
     
  
3.1.12. Други посебни услови зља 
градење     
  
3.2. Нумерички дел    
       
3.2.1. Нумерички показатели на ниво 
на плански опфат     
3.2.2. Нумерички показатели на ниво 
на градежни парцели     
3.2.3. Билансни показатели  
     
  
3.3. Графички дел    
       
3.3.1. Регулационен план  
   
 М=1:1000,  
3.3.2. План на површини за градење 
   М=1:1000,  
3.3.3. Сообраќаен план со 
нивелациски план  
 М=1:1000,  
3.3.4. Инфраструктурен план 
(електрика, вод. и канал.) М=1:1000,  
3.3.5. Синтезен план   
   М=1:1000,  

 
 2.Извештај од извршена стручна ревизија на 
Нацрт Планот изработена од   ,,Урбан Проект,, 
ДООЕЛ  Прилеп , со тех.бр. 25-06/12 od 20.09. 
2012година 
 
  3.Одговор по извештајот на Стручната 

ревизија од тех. бр. 22-а/12 од септември  2012 
год. од изработувачот на планот.  
 
4.Мислење бр.03-1769/5 од 24.09.2012 год. од 
Комисијата за давање на мислење на планска 

документација формирана од страна на 
Градоначалникот на општина Прилеп . 
 
 5.Програма бр. 07-1568/21 од 22.08.2012 година 
за измена и дополнување на Програмата за 

донесување  на урбанистички планови на 
територијата на Општина Прилеп за 2011 год .                                        
                                                              

Чл.3 
 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен гласник на 
општина Прилеп". 

 

 
Broj  07 -  2587/3                               PRETSEDATEL 
03.10.2012 godina              na Sovetot na Op{tina Prilep                   
    P r i l e p                       Prof. D-r.  Gordana Miceska 

 
 

Vrz osnova na ~len  50 stav 1 to~ka 3 
od Zakonot za lokalnata samouprava 
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 48 
stav 1 od Statutot na Op{tina Prilep 
("Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep" 
br.6/2003) Gradona~alnikot na Op{tina 
Prilep,  donese: 

 
 

Z   A   K   L   U   ^   O   K 
ZA  OBJAVUVAWE  NA  ODLUKATA ZA 

UTVRDUVAWE NACRT - DETALEN URBANISTI^KI 
PLAN ZA UE BR. 20, UB BR. 20.06, PLANSKI OPFAT 

"2" VO OP[TINA PRILEP 
 

 
1. Odlukata za utvrduvawe Nacrt - 

Detalen urbanisti~ki plan za UE br. 20, UB br. 
20.06, planski opfat "2" vo Op{tina Prilep, se 
objavuva  vo "Slu`ben glasnik na Op{tina 
Prilep". 
 
Broj  08 - 2635 /3                                        GRADONA^ALNIK 
04.10.2012 godina                                     na Op{tina Prilep 
    P r i l e p                                              Marjan Risteski 
 
 

 

              Врз основа на чл.24 ст.2 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник 
на РМ"бр.51/05,137/2007,91/09,124/10,18/11 и/ 
53/11 ), чл.22 ст.1,т.1 и чл.36 од Законот за локална 
самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 
ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп 
("Сл.гласник на општина Прилеп"бр.6/03), 
Советот на општина Прилеп на седницата одржана 
на деn 03.10.2012 godina,  донесе: 
 

О Д Л У К А 

за утврдување Нацрт  детален урбанистички план  
за УЕ бр.20, УБ бр.20.06,плански опфат ,,2,,, во 

Општина Прилеп 
      

чл.1 
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               Се утврдува Нацрт  детален урбанистички 
план  за УЕ бр.20, УБ бр.20.06,плански опфат ,,2,, 
во Општина Прилеп, како што е означено во 
графичките прилози кои се составен дел на оваа 
Одлука,( во натамошниот текст:Планот) . 
 Планскиот опфат предмет на разработка 
на деталниот урбанистички план е  дефиниран со 
следната граница: 

• Од Север: По осовина на магистралната 

улица М5. “ Леце Котески ”, 

• Од Запад: По граница на КП 6051, КО 

Варош 

• Од Југоисток: По граница на КП 6051, 

КО Варош и граница на КП 19729, 

 

Површината на планскиот опфат за УЕ 
бр.20, УБ бр.20.06,плански опфат ,,2,,, 
изнесува 2.15 ха  сметано по осовините 
на наведените улици. 

Чл.2 
Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните 
прилози: 
1 Нацрт  детален урбанистички план  за УЕ бр.20, 
УБ бр.20.06,плански опфат ,,2,,, изработен е од 
,,BILD,, DOOEL-  од Skopje , со тех.бр.201/12 
од  avgust  2012год. 

    
S  O  D  R  @  I  N  A  :S  O  D  R  @  I  N  A  :S  O  D  R  @  I  N  A  :S  O  D  R  @  I  N  A  : 

1. Општ дел 

1. Регистрација на 

проектантското 

претпријатие 

2. Лиценци и овластување на 

носителот на проектна 

документација 

 

2. Геодетски елаборат  

(за ажурирана геодетска 

подлога) 

 

3. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 

 

3.1.Текстуален дел   

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 

3.1.1. Географско и геодетско одредување на 

подрачјето на   планскиот опфат со опис на 

неговите граници и површина 
3.1.2. Историјат на планирање и уредување на 

подрачјето на планскиот опфат 

3.1.3. Природни чинители на опфатот 

3.1.3.1.Микроклима 

3.4.2. Релјефни карактеристики 

3.4.3. Сеизмика на просторот 

3.1.4. Податоци за создадени вредности и 

чинители на планскиот опфат 

3.1.5.Инвентаризација на изградениот градежен 

фонд и вкупната физичка супраструктура 

3.1.5.1. Намена на просторот и градежен фонд 

3.1.6.Билансни показатели 

3.1.7.Инвентаризација на постојни споменички 

целини, градби од културно – историско 

значење и културни предели 

3.1.8.Инвентаризација на изградена комунална 

инфраструктура 

3.1.8.1. Сообраќај 

3.1.8.2. Комунална инфраструктура 

3.1.9.Инвентаризација на бесправно изградени 

градби 

3.1.10. Анализа и можности за просторен развој 

3.1.10.1. Заклучок од аналитичко-

истражувачкиот дел 

3.1.10.2. Можности за просторен развој 

3.1.11. Извод од план од повиско ниво 

 

3.2. Графички дел  ДОКУМЕНТАЦИОНА 

ОСНОВА 

 

1. Извод од ГУП на град Прилеп          1:5000  

2. A`urirana geodetska podloga      1:1000 

3. Снимка на бесправно изградени градби 

1:1000 

4. Инвентаризација и снимање на 

изградениот градежен фонд,вкупна 

физичка суперструктура и комунална 

инфраструктура                                   1:1000 

 

 

4.1.Текстуален дел   

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

4.1.1. Вид на планот, назив на подрачјето на 

планскиот опфат и плански период 

4.1.2. Географска и геодетска местоположба на 

планскиот опфат 

4.1.3 . Определби од ГУП применети во овој 

детален урбанистички план 

4.1.4. Планска програма 

4.1.5. Опис и образложение на планскиот 

концепт на просторен развој 

4.1.6. Сообраќајна и комунална инфраструктура 

4.1.6.1. Сообраќаен план 

4.1.6.2.  Хидротехничка инфраструктура 

4.1.6.3. Електро-енергетика и ПТТ 

инсталации 

4.1.7. Економско образложение 

4.1.8. Општи услови за изградба 

4.1.9. Посебни услови за изградба 

Блок 6 

4.1.10. Нумерички показатели 

4.1.11. Билансни показатели 

4.1.12. Мерки за заштита на животна средина 

4.1.12.1 Мерки и средства за заштита и 

санација на животната средина 

 

4.2. Графички дел 

ПЛАНСКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

    План на намена на земјиште и градби, 

регулационен план и план на површини за градење  

1:1000   

1. Сообраќаен и нивелациски план      1:1000 

2. Инфраструктурен план                      1:1000 

3. Синтезен план                                     1:1000 

3.4.  
 2.Извештај од извршена стручна ревизија на 
Нацрт Планот изработена од   ,,NIMAER,, 
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ДООЕЛ -Struga , со тех.бр. 03-247/12 od 

septemvri  2012година 
 
  3.Одговор по извештајот на Стручната 

ревизија од тех. бр. 201/12 од септември  2012 год. 
од изработувачот на планот.  
 
4.Мислење бр.03-534/6 од 24.09.2012 год. од 
Комисијата за давање на мислење на планска 
документација формирана од страна на 
Градоначалникот на општина Прилеп . 
 
 5.Програма бр. 07-1568/21 од 22.08.2012 година 
за измена и дополнување на Програмата за 

донесување  на урбанистички планови на 
територијата на Општина Прилеп за 2011 год .                                         
                                                              

Чл.3 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен гласник на 
општина Прилеп". 
 
Broj  07 -  2587/4                                        PRETSEDATEL 
03.10.2012 godina                   na Sovetot na Op{tina Prilep                   
    P r i l e p                           Prof. D-r.  Gordana Miceska 
 

 
 Vrz osnova na ~len  50 stav 1 to~ka 3 

od Zakonot za lokalnata samouprava 
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 48 
stav 1 od Statutot na Op{tina Prilep 
("Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep" 
br.6/2003) Gradona~alnikot na Op{tina 
Prilep,  donese: 

 
Z   A   K   L   U   ^   O   K 

ZA  OBJAVUVAWE  NA  ODLUKATA ZA PRIORITET 
NA PROEKTOT ZA IZGRADBA NA LINISKA INFRA 
STRUKTURA - REKONSTRUKCIJA NA SELSKI ULICI  
I REKONSTRUKCIJANA PLO[TAD VO N.M GOLEMO 

KOWARI 
 
 

1. Odlukata za prioritet na Proektot za 
izgradba na liniska infra struktura  - 
rekonstrukcija na selski ulici  i 
rekonstrukcija na plo{tad vo N.M Golemo 
Kowari, se objavuva  vo "Slu`ben glasnik na 
Op{tina Prilep". 

 
Broj  08 - 2635 /4                                       GRADONA^ALNIK 
04.10.2012 godina                                     na Op{tina Prilep 
    P r i l e p                                              Marjan Risteski 

 
 

 
Врз основа на член  22  став 1, точка 4  

од Законот за локалната самоуправа 
(“Сл.весник на РМ” бр.5/2002),  член 14 став 1 
точка 4 и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на општина Прилеп (“Сл. гласник на општина 
Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005) Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на  
03.10.2012 година, донесе:  

 

О  Д  Л  У  К  А 
за приоритет на проектот за изградба на 

линиска инфраструктура-  
реконструкција на селски улици и 

реконструкција на плоштад 
 во н.м. Големо Коњари 

      
 

Член 1 
Проектот за  изградба на линиска 
инфраструктура- реконструкција на селски 
улици и реконструкција на плоштад во н.м. 
Големо Коњари се одредува како 
приоритетен. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Прилеп“. 

      
Broj  07 -  2587/5                                    PRETSEDATEL 
03.10.2012 godina                    na Sovetot na Op{tina Prilep                   
    P r i l e p                            Prof. D-r.  Gordana Miceska 
 

 
 
 

Vrz osnova na ~len  50 stav 1 to~ka 3 
od Zakonot za lokalnata samouprava 
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 48 
stav 1 od Statutot na Op{tina Prilep 
("Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep" 
br.6/2003) Gradona~alnikot na Op{tina 
Prilep,  donese: 

 
 
 

Z   A   K   L   U   ^   O   K 
ZA  OBJAVUVAWE  NA  ODLUKATA ZA SOGLASNOST 

ZA NAMENA NA INVESTICIJATA I ZA 
OBEZBEDENITE SREDSTVA ZA REALIZACIJA NA 

PROEKTOT ZA IZGRADBA NA LINISKA 
INFRA STRUKTURA  - REKONSTRUKCIJA NA 

SELSKI ULICI I REKONSTRUKCIJA NA PLO[TAD 
VO N.M GOLEMO KOWARI 

 
1. Odlukata za soglasnost za namena na 

investicijata i za obezbedenite sredstva za 
realizacija na Proektot za izgradba na liniska 
infra struktura  - rekonstrukcija na selski 
ulici  i rekonstrukcija na plo{tad vo N.M 
Golemo Kowari, se objavuva  vo "Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep". 

 
Broj  08 - 2635 /5                                        GRADONA^ALNIK 
04.10.2012 godina                                     na Op{tina Prilep 
    P r i l e p                                              Marjan Risteski 
 
 

Врз основа на член  22  став 1, точка 4  
од Законот за локалната самоуправа 
(“Сл.весник на РМ” бр.5/2002),  член 14 став 1 
точка 4 и член 26 став 1, точка 46 од Статутот 
на општина Прилеп (“Сл. гласник на Општина 
Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005) Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на 
03.10. 2012 година, донесе:  
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О Д Л  У К А 

за согласност за намена на инвестицијата и за 
обезбедените средства за реализација за 

проектот изградба на линиска 
инфраструктура- реконструкција на селски 
улици и реконструкција на плоштад во н.м. 

Големо Коњари 
      

 
Член 1 

Финансиските средства кои се потребни за 
реализација на проектот за  изградба на 
линиска инфраструктура- реконструкција на 
селски улици и реконструкција на плоштад во 
н.м. Големо Коњари, ќе бидат обезбедени од 
Буџетот на општина Прилеп, од буџетските 
програми ЈД - Изградба и реконструкција на 
патишта и улици, ставка 482, подставка 
482120 и програма ЈЛ0, ставка 482 – Други 
градежни објекти, 482 920 – Изградба на други 
објекти. 

Член 2 
Финансиските средства ќе бидат употребени 
за реализација на проектот поднесен до 
Агенцијата за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој согласно 
јавниот повик бр. 01/2012 објавен на ден 1 
септември  2012  година од страна на 
Агенцијата.  

                                                   
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Прилеп“. 

      
Broj  07 -  2587/6                                     PRETSEDATEL 
03.10.2012 godina                   na Sovetot na Op{tina Prilep                   
    P r i l e p                            Prof. D-r.  Gordana Miceska 
 

 
 Vrz osnova na ~len  50 stav 1 to~ka 3 

od Zakonot za lokalnata samouprava 
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 48 
stav 1 od Statutot na Op{tina Prilep 
("Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep" 
br.6/2003) Gradona~alnikot na Op{tina 
Prilep,  donese: 

 
Z   A   K   L   U   ^   O   K 

ZA  OBJAVUVAWE  NA  ODLUKATA ZA PODIGAWE, 
^UVAWE, ODR@UVAWE, ZA[TITA I KORISTEWE 

NA SPOMEN - OBELE@JE - SPOMEN PLO^A 
(MOZAIK) VO ^EST NA LIKOT I DELOTO NA 

TO[E PROESKI 
 

1. Odlukata za podigawe, ~uvawe, 
odr`uvawe, za{tita i koristewe na spomen - 
obele`je - Spomen plo~a (mozaik) vo ~est na 
likot i deloto na To{e Proeski, se objavuva  vo 
"Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep". 

 
 

Broj  08 - 2635 /6                                        GRADONA^ALNIK 
04.10.2012 godina                                     na Op{tina Prilep 
    P r i l e p                                              Marjan Risteski 

 
 

Врз основа на  член 18, став 1 од 
Законот за меморијални споменици и спомен 
обележја (Службен весник на РМ бр.66/2004), 
член 36, став 1, точка 15 од Законот за 
локална самоуправа (Службен весник на РМ 
бр.5/2002) и член 26, став 1, точка 46 од од 
Статутот на Оштина Прилеп (Службен гласник 
на Општина Прилеп 6/2003 и 4/2005), на 
иницијатива на граѓани, Советот на Општина 
Прилеп, на седницата одржана на 03.10.2012 
година донесе:  

О Д Л У К А 

За подигање, чување, одржување, заштита и 
користење на спомен обележје – спомен 
плоча (мозаик) во чест на ликот и делото  

на Тоше Проески 
 

Член 1 
             Со оваа одлука во чест на ликот и 
делото на Тоше Проески, македонски пејач и 
една од најголемите ѕвезди на Балканот, 
заштитен знак на Македонија, Амбасадор на 
Добрата Воља на УНИЦЕФ, заслужен граѓанин 
на Македонија, кој својата музичка кариера ја 
започнал токму во Прилеп, се подига спомен 
обележје – спомен плоча – мозаик.  

Член 2 
Локацијата на Спомен плочата ќе биде 

во зелената површина помеѓу шах-таблата на 
отворено, поплочени патеки од плоштадот 
Александрија и тротоари на булеварот „Гоце 
Делчев“. 

Спомен плочата е бетонска со мозаик 
со ликот на Тоше Проески и истата е со 
приближни димензии 2м/ 5м/ 0,12м, со 
неправилна форма. Пред спомен плочата ќе 
има водена површина, уредена во природен 
амбиент и пристапни поплочени патеки. 

Член 3 
За реализација на иницијативата за 

подигање на Спомен-обележјето задолжена е 
Општина Прилеп. 

Член 4 
Општина Прилеп ќе се грижи за 

чување, одржување, заштита и користење на 
спомен-обележјето.  

Член 5 
Потребните средства за подигање и 

чување на спомен-обележјето ќе ги обезбеди 
Општина Прилеп.  

Член 6 
Одлуката влегува во сила со денот на 

објавувањето во Службен гласник на Општина 
Прилеп. 

 

Broj  07 -  2587/7                                        PRETSEDATEL 
03.10.2012 godina                  na Sovetot na Op{tina Prilep                   
    P r i l e p                         Prof. D-r.  Gordana Miceska 
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Vrz osnova na ~len  50 stav 1 to~ka 3 

od Zakonot za lokalnata samouprava 
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 48 
stav 1 od Statutot na Op{tina Prilep 
("Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep" 
br.6/2003) Gradona~alnikot na Op{tina 
Prilep,  donese: 

Z   A   K   L   U   ^   O   K 
ZA  OBJAVUVAWE  NA   RE[ENIETO ZA DAVAWE 

SOGLASNOST NA ODLUKATA ZA OTPO^NUVAWE SO 
POSTAPKA ZA JAVNO PRIVATNO  PARTNERSTVO 
NA JKP "PAZARI" - PRILEP, BROJ 02 - 291 /1 OD 
25.09.2012 GODINA I ODLUKATA BROJ 02 - 289/1-2 

OD 25.09.2012 GODINA ZA PRIFA]AWE I 
USVOJUVAWE NA FIZIBILITI STUDIJATA ZA 
IZGRADBA NA TRGOVSKO - DELOVEN OBJEKT 

 
1.  Re{enieto za davawe soglasnost na 

Odlukata za otpo~nuvawe so postapka za javno 
privatno partnerstvo na JKP "Pazari" - Prilep, 
broj 02 - 291 /1 od 25.09.2012 godina i Odlukata 
broj 02 - 289/1-2 od 25.09.2012 godina za 
prifa}awe i usvojuvawe na Fizibiliti 
Studijata za izgradba na trgovsko - deloven 
objekt, se objavuva  vo "Slu`ben glasnik na 
Op{tina Prilep". 

 
Broj  08 - 2635 /7                                        GRADONA^ALNIK 
04.10.2012 godina                                     na Op{tina Prilep 
    P r i l e p                                              Marjan Risteski 

 
              Vrz osnova na ~len 11 stav 1 od Zakonot 
za javni pretprijatija ("Slu`ben vesnik na RM" 
38/96, 6/2002 i 40/2003) ~len 36 to~ka 15 od 
Zakonot za lokalna samouprava  ("Slu`ben 
vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 26 stav 1 to~ka 
46 od Statutot na Op{tina Prilep ("Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep" 6/2003), Sovetot na 
Op{tina Prilep na sednicata, odr`ana na 
03.10.2012 godina,  donese:  

 
R    E    [    E    N    I    E 

za davawe soglasnost na Odlukata za 
otpo~nuvawe so postapka za javno 

 privatno partnerstvo na JKP "Pazari" - Prilep, 
broj 02 - 291 /1 od 25.09.2012 godina  

i Odlukata broj 02 - 289/1-2 od 25.09.2012 godina 
za prifa}awe i usvojuvawe 

 na Fizibiliti Studijata za izgradba na 
trgovsko - deloven objekt 

 
 

       1. Se dava soglasnost na Odlukata za 
otpo~nuvawe so postapka za javno privatno 
partnerstvo na JKP "Pazari" - Prilep, broj 02 - 
291 /1 od 25.09.2012 godina i Odlukata broj 02 - 
289/1-2 od 25.09.2012 godina za prifa}awe i 
usvojuvawe na Fizibiliti Studijata za 
izgradba na trgovsko - deloven objekt. 
            2. Re{enieto }e se objavi vo "Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep". 
 
Broj  07 -  2587/8                                        PRETSEDATEL 
03.10.2012 godina                         na Sovetot na Op{tina Prilep                   
    P r i l e p                                 Prof. D-r.  Gordana Miceska 

 
           Vrz osnova na ~len  50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalnata samouprava ("Slu`ben 
vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 48 stav 1 od 
Statutot na Op{tina Prilep ("Slu`ben glasnik 
na Op{tina Prilep" br.6/2003) Gradona~alnikot 
na Op{tina Prilep,  donese: 

 
Z   A   K   L   U   ^   O   K 

ZA  OBJAVUVAWE  NA RE[ENIETO ZA 
USVOJUVAWE NA GODI[NATA PROGRAMA ZA 

RABOTA NA JOU DG "NA[A IDNINA" 
PRILEP ZA 2012/2013 GODINA 

 
1. Re{enieto za usvojuvawe na 

Godi{nata Programa za rabota na JOU DG 
"Na{a idnina" Prilep za 2012/2013 godina, se 
objavuva  vo "Slu`ben glasnik na Op{tina 
Prilep". 

 
Broj  08 - 2635 /8                                       GRADONA^ALNIK 
04.10.2012 godina                                     na Op{tina Prilep 
    P r i l e p                                              Marjan Risteski 
 
 
Vrz osnova na ~len 26 stav 1 to~ka 30 od 
Statutot na Op{tina Prilep ("Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep" br.6/2003), 
Sovetot na Op{tina Prilep na sednicata, 
odr`ana na  03.10.2012  godina,  donese: 
 

R    E    [    E    N    I    E 
za usvojuvawe na Godi{nata Programa  za 

rabota na JOU Detska gradinka 
 "Na{a idnina " -   Prilep  za 2012/2013 

 godina 
 

1. Se usvojuva Godi{nata programa za 
rabota na JOU Detska gradinka "Na{a idnina 
" -   Prilep  za 2012/2013 godina. 
                2. Re{enieto }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep". 
 
Broj  07 -  2587/9                                        PRETSEDATEL 
03.10.2012 godina                   na Sovetot na Op{tina Prilep                   
    P r i l e p                             Prof. D-r.  Gordana Miceska 
                                                                       

 
Vrz osnova na ~len  50 stav 1 to~ka 3 

od Zakonot za lokalnata samouprava 
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 48 
stav 1 od Statutot na Op{tina Prilep 
("Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep" 
br.6/2003) Gradona~alnikot na Op{tina 
Prilep,  donese: 

 
 

Z   A   K   L   U   ^   O   K 
ZA  OBJAVUVAWE  NA RE[ENIETO 
ZA DAVAWE SOGLASNOST 
NA PLANIRANITE NASTAVNO-

NAU^NI EKSKURZII NA OU "DOBRE 
JOVANOSKI " PRILEP ZA U^EBNATA 

2012/2013 GODINA 
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1. Re{enieto za davawe soglasnost na 
planiranite nastavno-nau~ni ekskurzii na OU 
"Dobre Jovanoski " Prilep za u~ebnata 
2012/2013 godina,  se objavuva  vo "Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep". 

 
Broj  08 - 2635 /9                                        GRADONA^ALNIK 
04.10.2012 godina                                     na Op{tina Prilep 
    P r i l e p                                              Marjan Risteski 

 
 
Vrz osnova na ~len 7 od Pravilnikot 

za na~inot na izveduvawe na u~eni~kite 
ekskurzii i drugite slobodni aktivnosti na 
u~enicite od osnovnite u~ili{ta  br. 10 - 
4061/1 od 01.11.2010 godina i broj 11 - 4810/2 od 
28.09.2011 godina na Ministerot za 
obrazovanie, ~len 26 stav 1 to~ka 46 od 
Statutot na Op{tina Prilep ("Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep" br.6/2003), 
Sovetot na Op{tina Prilep na sednicata, 
odr`ana na  03.10.2012  godina,  donese: 

 
 

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

nastavno-nau~ni ekskurzii na OOU "Dobre 
Jovanoski" - Prilep  za  u~ebnata 2012/2013 

godina 
 

 
 1. Se dava soglasnost na planiranite 

nastavno-nau~ni ekskurzii na OOU "Dobre 
Jovanoski" - Prilep  za  u~ebnata 2012/2013 
godina, i toa: 

 - Ednodnevna ekskurzija za u~enici od III 
oddelenie ; 

 
 - Dvodnevna ekskurzija za u~enici od VI 

oddelenie; 
 - Tridnevna ekskurzija za u~enici od VIII 

oddelenie. 
  2.Re{enieto }e se objavi vo "Slu`ben 

glasnik na Op{tina Prilep". 
 

 
Broj  07 -  2587/10                                   PRETSEDATEL 
03.10.2012 godina                 na Sovetot na Op{tina Prilep                   
    P r i l e p                         Prof. D-r.  Gordana Miceska 

 
Vrz osnova na ~len  50 stav 1 to~ka 3 

od Zakonot za lokalnata samouprava 
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 48 
stav 1 od Statutot na Op{tina Prilep 
("Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep" 
br.6/2003) Gradona~alnikot na Op{tina 
Prilep,  donese: 

 
 

Z   A   K   L   U   ^   O   K 
ZA  OBJAVUVAWE  NA PROGRAMATA ZA 
IZMENUVAWE  NA PROGRAMATA ZA 
VOLONTIRAWE VO LOKALNATA 

SAMOUPRAVA - OP[TINA PRILEP 
 

1. Programata za izmenuvawe na 
Programata za volontirawe vo Lokalnata 
samouprava - Op{tina Prilep, se objavuva  
vo "Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep". 

 
Broj  08 - 2635 /10                                  GRADONA^ALNIK 
04.10.2012 godina                                 na Op{tina Prilep 
    P r i l e p                                           Marjan Risteski 

 
 

Vrz osnova na ~len 6 stav 2 od 
Zakonot za volonterstvoto (,,Slu`ben 
vesnik na RM,, br.85/2007 i 161/2008), 
Sovetot na Op{tina Prilep na sednicata 
odr`ana na 03.10.2012 godina, donese: 
 

PROGRAMA ZA IZMENUVAWE NA 
PROGRAMATA ZA VOLONTIRAWE 
 VO LOKALNATA SAMOUPRAVA - 

OP[TINA PRILEP 
^len 1 

Vo Programata za volontirawe vo 
Lokalnata samouprava - Op{tina Prilep 
(,,Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep 
br.11/2010), pretposlednata i poslednata 
re~enica se bri{at. 

^len 2 
Programata za izmenuvawe na 

Programata za volontirawe vo Lokalnata 
samouprava - Op{tina Prilep vleguva vo 
sila so denot na objavuvaweto vo ,,Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep,,. 

 
 

Broj  07 -  2587/11                                       PRETSEDATEL 
03.10.2012 godina                  na Sovetot na Op{tina Prilep                   
    P r i l e p                            Prof. D-r.  Gordana Miceska 
 

 
 
Vrz osnova na ~len  50 stav 1 to~ka 3 

od Zakonot za lokalnata samouprava 
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 48 
stav 1 od Statutot na Op{tina Prilep 
("Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep" 
br.6/2003) Gradona~alnikot na Op{tina 
Prilep,  donese: 

 
Z   A   K   L   U   ^   O   K 

ZA  OBJAVUVAWE  NA RE[ENIETO ZA 
DODELUVAWE NA POLOVNI ELEMENTI I 

 DELOVI ZA SANIRAWE NA OSVETLUVAWETO 
 VO KASARNATA "MIR^E ACEV" - PRILEP 

 
1. Re{enieto za dodeluvawe na polovni 

elementi i delovi za sanirawe na 
osvetluvaweto vo kasarnata "Mir~e Acev" - 
Prilep,  se objavuva  vo "Slu`ben glasnik na 
Op{tina Prilep". 
 
Broj  08 - 2635 /11                                       GRADONA^ALNIK 
04.10.2012 godina                                     na Op{tina Prilep 
    P r i l e p                                              Marjan Risteski 
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 t.10 od 
Zakonot za lokalnata samouprava("Sl.vesnik 
na RM" br.5/2002) i ~len 26 stav 1 to~ka 33 od 
Statutot na op{tina Prilep("Sl. glasnik na 
op{tina Prilep" br. 6/2003 i 4/2005) Sovetot 
na op{tina Prilep na sednicata odr`ana na 
03.10.2012 godina, donese:  

 
R  E  [  E  N  I  E 

za dodeluvawe na  polovni elementi i 
delovi za sanirawe na osvetluvaweto vo 

Kasarnata ,,Mir~e Acev,, Prilep 
 

    1. Na Kasarnata ,,Mir~e Acev,, Prilep 
za sanirawe na osvetluvaweto i se 
dodeluvaat: 
 - 20 plasti~ni topki F 400; 
 - 20 dr`a~i za plasti~nite topki i 
 - 20 prigu{nici od 125 W za `ivini 
svetilki. 
 2. Ova Re{enie vleguva vo sila so 
denot na objavuvaweto  vo "Slu`ben glasnik 
na Op{tina Prilep". 
 
Broj  07 -  2587/12                                PRETSEDATEL 
03.10.2012 godina                    na Sovetot na Op{tina 
Prilep                   
    P r i l e p                              Prof. D-r.  Gordana 
Miceska 
 

 
Vrz osnova na ~len  50 stav 1 to~ka 3 

od Zakonot za lokalnata samouprava 
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 48 
stav 1 od Statutot na Op{tina Prilep 
("Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep" 
br.6/2003) Gradona~alnikot na Op{tina 
Prilep,  donese: 

 
Z   A   K   L   U   ^   O   K 

ZA  OBJAVUVAWE  NA ODLUKATA ZA DONESUVAWE 
NADETALEN URBANISTI^KI PLAN ZA DEL OD UE 
9, UB 9.02, PLANSKI OPFAT "1", PLANSKI PERIOD 

2011 - 2016 GODINA 
 
1. Odlukata za donesuvawe na Detalen 

urbanisti~ki plan za del od UE 9, UB 9.02, 
planski opfat "1", planski period 2011 - 2016 
godina,  se objavuva  vo "Slu`ben glasnik na 
Op{tina Prilep". 

 
Broj  08 - 2635 /12                                           GRADONA^ALNIK 
04.10.2012 godina                                          na Op{tina Prilep 
    P r i l e p                                                     Marjan Risteski 
 
 
           Врз основа на чл.26,ст.4 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање, 
("Сл.весник на РМ"бр.51/05, 137/2007, 91/09, 
124/10, 18/11 и 53/11), чл.22 ст.1, т.1 и чл.36 од 
Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на 
РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот 
на општина Прилеп ("Сл.гласник на општина 
Прилеп" бр.6/03), Советот на општина Прилеп 
на седницата одржана на ден 03.10.2012 godina 
, донесе: 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УE 9, ДЕЛ ОД  УБ 
9.02, плански опфат ..1.., ПЛАНСКИ ПЕРИОД 

2011-2016 
 

Чл.1 
Се  донесува Детален урбанистички план за  UE 
9, del od UB 9.02, planski opfat "1", 
Op{tina Prilep, плански период 2011-2016, 
(во понатамошниот текст: планот). 
Планскиот опфат го дефинираат следните  
граници: 
- od  Sever po granicata niz plo~nikot pred 

ul."Mar{al Tito"  

- od  Istok po osovinata na postojnata  ul. " 

Borka Taleski " 

- od  Zapad po osovinata na postojnata  ul. " 

Orde Tuteski " i  

- od  Jug po osovinata na postojnata  ul. " 1-vi 

Maj " 

Вака определениот плански опфат   е со 
површина од  2.1 ха . 

Чл.2 
Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи 
следните прилози: 
 

• Предлог Детален урбанистички план 

за УЕ 9, дел од УБ 9.02, плански опфат "1", 

Општина Прилеп, плански период 2011 -–2016 

, со тех.бр. 113/2011 од  јуни  2012 година 

изработен од  ,,ИН-ПУМА,, институт за 

урбанизам, сообраќај и екологија-Скопје 

• Програма за  донесување на 

урбанистички планови на територијата 

на општина Прилеп за 2010 година 

бр.07-2950/4 од 24.12.2010 година  и 

Програмата за измена и дополнување 

на Програма за  донесување на 

урбанистички планови на територијата 

на општина Прилеп за 2011 година 

бр.07-15680/21 од 22.08.2011г. 

• Стручна ревизија тех.бр.08-1043/1 од 

20. 12. 2011 год   изработена од ,, 

ПРОСТОР,,ДОО-Куманово 

• Извештај за постапување по 

забелешките од стручната ревизија со 

тех. бр. 03-3500 од 23.05.2011  од  

изработувачот на планот со тех. бр. 

113/2011 од декември 2011  од  

изработувачот на планот 

• Решение за формирање на стручна 

комисија  бр.08-1803/1 од 22.09.2011 г. 
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• Стручно мислење бр.03-167/3 од 

25.01.2011 година од Комисијата за 

давање на мислење по Нацрт 

плановите  во Општина Прилеп 

• Одговор на мислење на Комисијата со 

тех. бр. 03-3598 од 27.07.2011  од  

изработувачот на планот 

• Одлука за утврдување на Нацрт план  

бр.07-230/19 од 31.01.2012 година 

• Одлука за организирање на Јавна 

презентација и јавна анкета  бр.08-

250/1 од 02.02.2012   

• Соопштение   бр. 03-250/2 од 

02.02.2012 година објавено во 

весниците ,,Вечер ,, и ,,Весник ,, . 

• Известување бр.09-5/7 од 02.02.2012 

год. 

• Список на присутни  лица на јавната 

презентација 

• Записник од јавна презентација бр.09-

5/8 од 13.02.2012 год 

• Решение за формирање на стручна 

комисија бр.08-1803/1 од 22.09.2011г. 

• Одлука за организирање на повторна 

Јавна презентација и јавна анкета  

бр.08-1001/1 од 23.04.2012 г  

• Соопштение   бр. 03-1001/2 од 

23.04.2012 година објавено во 

весниците ,,Вечер ,, и ,,Весник ,, . 

• Известување бр.09-5/9 од 23.04.2012 

год. 

• Список на присутни  лица на јавната 

презентација  

• Записник од јавна презентација бр.09-

5/11 од 26.04.2012 год 

• Решение за формирање на стручна 

комисија бр.09-1803/1 од 22.09.2011 г. 

• Извештај од  Јавна презентација и 

Јавна анкета бр. 09-5/12 од 30.04.2012 

година 

• Известување за постапување по 

извештајот од јавната презентација и  

јавната анкета бр.09-5/13 од 

30.04.2012 год. 

• Мислење бр.03-76/2 од 14.02.2012 

година од ЈКП ,,Водовод И 

Канализација,, од Прилеп 

• Согласност од ЕВН – КЕЦ Прилеп 

бр.27-927/2 од 02.05.2012 г. 

• Согласност од Дирекција за заштита и 

спасување со бр. 08-252/2 од 

23.05.2012 г. 

• Мислење од Дирекција за заштита и 

спасување со бр. 08-252/4 од 

18.09.2012 г. 

• Извод од ГУП  со бр. 09-5025/2 од  

28.12.2011 година 

• Мислење до Министерство за култура 

на Р.М. .2012 г 

• Геодетски елаборат бр. 16-121/1  од 

02.03.2012 г 

• Записник 09-5/14 од 09.08.2012 г 

• Одлука за неспроведување на 

стратегиска оцена бр. 08-250/2 од 

23.04.2012 г 

• Мислење по извештајот за стратегиска 

оцена на животната средина 08-2743/4 

од  29.04.2011 г 

• Согласност на Предлог план даден од 

страна Министерство за транспорт и 

врски бр.16-18284/2 од 25.09.2012 

година 

 

1. ОПШТ ДЕЛ 
 
1.1. Насловна страна 
1.2. Содржина 
1.3. Регистрација од Централен Регистар на 
РМ 
1.4. Лиценца на правното лице 
1.5. Решение за именување на одговорни 
планери 
1.6. Копии од овластувањата на планерите 
1.7. Програма за измена и дополнување на 
Програмата за донесување на  
       урбанистички планови на територијата на 
Општина Прилеп 
1.8. Планска програма 
1.9. Геодетски елаборат за геод. работи за 
посебни намени за ажуририрана  
       геодетска подлога 
 
2. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
 
2.1. Прилози на документационата основа, 
мислења и согласности  
       од јавните претпријатија 
 
2.1.1. Известување за водовите на постојната 
електрична мрежа  
издадено од ЕВН Македонија АД Скопје,  
          КЕЦ - Прилеп 
2.1.2. Известување од ЈКП „Водовод и 
канализација" - Прилеп, за водовите на   
         постојната водоводна и канализациона 
мрежа  
2.1.3. Известување за водовите на постојната 
телефонска мрежа  
издадено од "Македонски Телеком" АД Скопје 
2.1.4. Известување за недвижно културно    
          наследство - споменик на култура за 
дадениот плански опфат 
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 2.1.5. Известување за евентуални 
хидросистемски водови од   
          ЈП за ВС "Прилепско Поле" Прилеп 
2.1.6. Мислење од Министерството за култура 
(Управа за заштита на културно          
наследство) 
2.1.7. Согласност од Дирекцијата за заштита и 
спасување 
 
2.2. Текстуален дел                                                                                             
2.2.1. Вовед   
2.2.2. Географско и геодетско одредување на 
подрачјето на планскиот  
          опфат                                                                     
2.2.3. Историјат на планирањето и 
уредувањето на планскиот опфат                                                                                         
2.2.4. Податоци за природни чинители и 
вредности во планскиот опфат  
2.2.4.1. Географска положба                                                                           
2.2.4.2. Сеизмика на просторот                                                                       
2.2.4.3. Клима                                                                                                    
2.2.5. Податоци за создадени вредности и 
чинители  
2.2.5.1. Културно наследство  
2.2.6. Инвентаризација и снимање на 
изградениот градежен фонд                  
2.2.6.1. Површина на опфатот-нумерички 
показатели  
2.2.6.2. Нумерички показатели на ниво на 
градежни парцели  
2.2.6.3. Преглед на објекти по конструктивен 
систем  
2.2.6.4. Преглед на објекти по спратност  
2.2.7. Инвентаризација и снимање на градби 
од култур.-историско значење   
2.2.8. Инвентаризација и снимање на 
изградена комунална инфраструктура  
2.2.8.1. Улична мрежа - сообраќај  
2.2.8.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
2.2.8.2.1. Водовод    
2.2.8.2.2. Фекална канализација    
2.2.8.2.3. Атмосферска канализација    
2.2.8.3. Електроенергетска мрежа   
2.2.8.4. Телекомуникациска мрежа - ПТТ  
2.2.9. Инвентаризација на бесправно 
изградени објекти             
2.2.10. Анализа на степен на реализација на 
важечкиот урб. план               
2.2.11. Анализа на можностите за просторен 
развој                                     
2.2.12. Извод на план од повисоко ниво и 
други релевантни податоци 
     
    2.3. Графички прилози                                                                                     
2.3.1. Извод од ГУП на Прилеп                                                        
М=1:1000 
2.3.2. Извод од ДУП                                                                          
М=1:1000 
2.3.3. Ажурирана геодетска подлога                                               
М=1:1000 
2.3.4. Документациона основа 
(инвентаризација и снимање  

          на изграден град. фонд)                                                         
М=1:1000 
2.3.4. Документациона основа 
(инвентаризација и снимање  
          на постојна инфраструктура)                                                 
М=1:1000 
2.3.5. Документациона основа  
(инвентаризација на  
          бесправно изградени градби)                                                 
М=1:1000 
 
3. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Текстуален дел 
3.1.1. Вовед  
3.1.2. Географска и геодетска местоположба 
на планскиот опфат  
3.1.3. Текстуални одредби на план од 
повисоко ниво  
3.1.4. Планска програма  
3.1.5. Опис и образложение на планскиот 
концепт на просторниот развој  
3.1.5.1. Систем на групи на класи на намени  
3.1.5.2. Класа на намени 
 3.1.5.2.1. Класа на намена А1 
3.1.5.2.2. Класа на намена А2 
3.1.5.2.2. Класа на намена Е1 
3.1.5.3. Густина на населеност  
3.1.5.4. Парцелација и регулација  
3.1.5.5. Урбано зеленило и озеленетост  
3.1.6. Планско решение на комунална 
инфраструктура  
3.1.6.1. Планско решение на сообраќајна 
инфраструктура 
3.1.6.2. Хидротехничка инфраструктура  
3.1.6.2.1. Водовод  
3.1.6.2.2. Фекална канализација  
3.1.6.2.3. Атмосферска канализација  
3.1.6.2.4. Хидрантска мрежа  
 
3.1.6.3. Електроенергетика   
3.1.6.3.1. Улично осветлување  
3.1.6.4. Телекомуникациска мрежа   
3.1.6.4.1. Мобилна телефонија  
3.1.7. Економско образложение  
3.1.8. Мерки за заштита  
3.1.8.1. Мерки за заштита и спасување  
3.1.8.2. Мерки за заштита и спасување од 
пожар  
             3.1.8.2.1. Хидрантска мрежа  
3.1.8.3. Мерки за заштита на животната 
средина 
3.1.8.4. Мерки за заштита на природата  
3.1.8.5. Мерки за заштита на културното 
наследство, конзерва. основи  
3.1.9. Општи услови за изградба, развој и 
користење на градежното  
            земјиште на планот  
3.1.10. Други општи услови  
3.1.11. Посебни услови за изградба, развој и 
користење на градежното  
            земјиште на планот  
3.1.12. Други посебни услови за изградба, 
развој и користење на градежното  
            земјиште на планот  
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3.1.12.1. Посебни услови за градба од 
доменот на водоснабдување и  
               одведување на отпадните води  
3.1.12.2. Посебни услови за градба од 
доменот на електро- снабдувањето,  
               јавното осветлување и електронски 
комуникации 
3.1.12.2. Посебни услови за градба од 
доменот на сообраќајна инфраструктура 
    3.2. Нумерички дел                                                                                
3.2.1. Нумерички показатели на ниво на 
плански опфат   
3.2.2. Билансни показатели (%)            
3.2.3. Нумерички показатели на ниво на 
градежни парцели                                               
   3.3. Графички дел 
3.3.1. Регулационен план                    М=1:1000 
3.3.2. План на површини за градење М=1:1000 
3.3.3. Сообраќаен план со нивелациски план                       
М=1:1000 
3.3.4. Инфраструктурен план (електрика, вод. 
и канал.)           М=1:1000 
3.3.5. Синтезен план                            М=1:1000 

Чл.3 
Планот се заверува во 7 (седум) примероци, 
од кои: еден се чува во архивата на Советот, 
еден кај органот што го спроведува, еден во 
надлежниот државен архив, еден примерок се 
доставува до Органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа 
на уредување на просторот, еден примерок се 
доставува до Државниот инспекторат за 
градежништво и урбанизам, еден примерок се 
доставува до Државниот завод за геодетски  
работи и еден примерок се изложува кај  
донесувачот на Планот, заради достапност на 
јавноста. 
Заверката со потпис и печат ќе ја изврши 
претседателот на Советот на општина 
Прилеп. 

Чл.4 
Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од 
јавната презентација и јавната анкета, со 
образложение за прифатените и 
неприфатените забелешки, изработен од 
стручна комисија формирана од  
градоначалникот на Општината. 

Чл.5 
Советот на општина Прилеп е должен во рок 
од 30 дена од донесувањето на Планот да 
обезбеди картирање на Планот на хамер или 
астралон. Картираните подлоги се предаваат 
на Државниот Завод за геодетски работи на 
чување и користење, како подлоги за 
издавање на нумерички податоци. 

Чл.6 
Планот ќе го спроведува надлежниот орган на 
општина Прилеп. 

Чл.7 
Оваа Одлука со заверен примерок од Планот 
се доставува до Органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа 
на уредување на просторот. 
 

Чл.8 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во Службен гласник на 
Општина Прилеп. 
 
Broj  07 -  2587/13                                       PRETSEDATEL 
03.10.2012 godina                         na Sovetot na Op{tina Prilep                   
    P r i l e p                                 Prof. D-r.  Gordana Miceska 
 
 

Vrz osnova na ~len  50 stav 1 to~ka 3 
od Zakonot za lokalnata samouprava 
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 48 
stav 1 od Statutot na Op{tina Prilep 
("Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep" 
br.6/2003) Gradona~alnikot na Op{tina 
Prilep,  donese: 

 
Z   A   K   L   U   ^   O   K 

ZA  OBJAVUVAWE  NA ODLUKATA ZA 
DONESUVAWE NA DETALEN URBANISTI^KI 
PLAN ZA DEL OD UE 12,  DEL OD UB 12.03, 

PLANSKI OPFAT "1", KO PRILEP PLANSKI 
PERIOD 2012- 2017 GODINA 

 
                 1. Odlukata za donesuvawe na 
Detalen urbanisti~ki plan za del od UE 12,  
del  od UB 12.03, planski opfat "1", KO Prilep 
planski period 2012 - 2017 godina, se objavuva  
vo "Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep". 

 
Broj  08 - 2635 /13                                      GRADONA^ALNIK 
04.10.2012 godina                                     na Op{tina Prilep 
    P r i l e p                                              Marjan Risteski 
 
 
          Врз основа на чл.26,ст.4 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање, 
("Сл.весник на РМ"бр.51/05, 137/2007, 91/09, 
124/10, 18/11 и 53/11), чл.22 ст.1, т.1 и чл.36 од 
Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на 
РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од 
Статутот на општина Прилеп ("Сл.гласник на 
општина Прилеп" бр.6/03), Советот на 
општина Прилеп на седницата одржана на ден 
03.10.2012 godina,   донесе: 

О Д Л У К А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА UE 12, 

 del od UB 12.03, planski opfat "1",, КО 
ПРИЛЕП, ПЛАНСКИ 
 ПЕРИОД 2012-2017 

 
Чл.1 

Се  донесува Детален урбанистички план за    
UE 12, del od UB 12.03, planski opfat "1",, 
, Op{tina Prilep  , плански период 2012-
2017, (во понатамошниот текст: планот). 
Планскиот опфат го дефинираат следните  
граници: 
-od severozapadna strana, so osovinata na 

ulica ..9-ti Oktomvri.. 

-od jugoisto~na strana, so granicite na 

katastarskite parceli KP 15142 i KP 15143 



Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep  broj 11   od  04.10.2012 godina 

__________________________________________________________________________ 14

-od severoisto~nata strana, so osovinata na 

Stanbenata ulica  

- od jugozapadnata strana, so osovinata na 

Pristapnata ulica 

Vaka opredeleniot planski opfat e so 

povr{ina od 0.37ha.,  

Чл.2 
Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи 
следните прилози: 
 

-Predlog plan  plan  za UE 12, UB 
12.03 - planski opfat ..1.., Op{tina 
Prilep, planski period 2012-2017, so 
teh.br.8/12 od maj 2012 godina 

-Programa za donesuvawe na 
urbanisti~ki planovi na teritorijata na 
op{tina Prilep za 2011 god. so br.07-2549/6 
od 28.12.2011godina                                                                                                                                                                                                                                

-Izve{taj za izvr{ena stru~na 
revizija so teh. br.12/12 od fevruari 2012 
god. izrabotena od ..JP za PUP..- Prilep 

-Izve{taj za postapuvawe po 
zabele{kite od stru~nata revizija so br. 07-
50/1 od 27.02.2012 god. od  izrabotuva~ot na 
planot 

-Re{enie za formirawe na stru~na 
komisija  br.08-329/1 od 09.02.2012g. 

-Stru~no mislewe br.03-535/2 od 
06.03.2012godina. 

-Odgovor po mislewe na Op{tinskata 
komisija za urbanizam za DUP za UE 12, UB 
12.03 - planski opfat ..1.., Op{tina Prilep, 
so br. 07-62/2 od 07.03.2012 god. 

-Odluka za utvrduvawe na Nacrt 
Detalniot urbanisti~ki plan za UE 12, UB 
12.03 - planski opfat ..1.., Op{tina Prilep, 
br.07-612/37 od 14.03.2012 godina 

-Odluka za izmena na Odlukata za 
utvrduvawe Nacrt detalen urbanisti~ki 
plan za UE 12, UB 12.03 - planski opfat ..1.., 
Op{tina Prilep,  so br. 07-1045/8 od 
27.04.2012 god. 

-Odluka za organizirawe na javna 
prezentacija i javna anketa za Nacrt 
Detalniot urbanisti~ki plan za UE 12, UB 
12.03 - planski opfat ..1.., Op{tina Prilep, 
so br.08-746/1 od 30.03.2012 godina na 
18.04.2012 god. vo sala br.2 vo novata zgrada 
na Op{tina Prilep. 

-Soop{tenie  br. 03-746/2 od 
30.03.2012 godina objaveno vo 
vesnicite ..Utrinski vesnik.. i 
..Ve~er.. na den 04.04.2012 godina 

 -Izvestuvawe do javnite 
pretprijatija br.09-90/3 od 28.03.2012god. i 
kopija od dostava-povratnici 
 - Spisok na prisutni lica na Javnata 
prezentacija  
 -Re{enie za formirawe na stru~na 
komisija br.08-1803/1 od 22.09.2011g. 
 -Zapisnik za odr`ana javna 
prezentacija po Nacrt detalen urbanisti~ki 

plan za UE 12, UB 12.03 - planski opfat ..1.., 
Op{tina Prilep, so br. 09-90/5 od 18.04.2012 
god. 

-Izve{taj od  Javna prezentacija i 
Javna anketa br.09-90/6 od 18.06.2012 godina 

-Izvestuvawe za postapuvawe po 
izve{tajot od javnata prezentacija i javnata 
anketa br.09-90/7 od 21.06.2012 godina 
  -Soglasnost od EVN 
Makedonija, KEC Prilep so br.27-756/2 od 
24.04.2012god. 
  
СОДРЖИНА: 
 
DOKUMENTACIONA OSNOVA 

A-tekstualen del- 

1. Voved 

2. Geografsko i geodetsko odreduvawe na 

podra~jeto za planskiot opfat 

3. Istorijat na planiraweto za podra~jeto na 

planskiot opfat 

4. Podatoci za prirodnite ~initeli vo 

ramkite na planskiot opfat 

5. Podatoci za sozdadenite vrednosti i 

~initeli vo ramkite na planskiot opfat 

6. Inventarizacija i snimawe na izgradeniot 

grade`en fond i vkupnata fizi~ka 

suprastruktura. 

7. Inventarizacija i snimawe na postojni 

spomeni~ki celini 

8. Inventarizacija i snimawe na izgradenata 

komunalna infrastruktura 

9. Inventarizacija i snimka na bespravno 

izgradeni gradbi 

10. Analiza na stepen na realizacija na 

postojniot plan 

11. Analiza na mo`nostite za prostoren 

razvoj  

12. Izvod od plan od povisoko nivo 

B-numeri~ki del- 

1. Numeri~ki pokazateli na postojnata 

sostojba 

 

V-grafi~ki del- 

1.  Izvod od GUP na Op{tina 

Prilep................................................m = 1: 5000 

2. A`urirana geodetska podloga....m = 1: 1000 

3. Inventarizacija i snimawe na izgradeniot 

grade`en fond, vkupnata fizi~ka 

suprastruktura i izgradenata komunalna 

infrastruktura................................m = 1: 1000 

4. Inventarizacija i snimka na bespravno 

izgradeni objekti.............................m = 1: 1000 

 

PLANSKA DOKUMENTACIJA 

A-tekstualen del- 

1. Vid na planot, naziv na podra~jeto na 

planskiot opfat i planski period 
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2. Tekstualni odredbi od Izvodot od plan od 

povisoko nivo koi se odnesuvaat na 

planskiot opfat i pretstavuvaat uslovi za 

planirawe  

3. Planska programa 

4. Opis i obrazlo`enie na planskiot 

koncept za prostorniot razvoj vo ramkite na 

planskiot opfat 

5. Opis i obrazlo`enie na planskite 

re{enija za izgradba, na namenskata 

upotreba na grade`noto zemji{te 

parcelirano za izgradba, na grade`noto 

zemji{te za op{ta upotreba, soobra}ajnata o 

komunalnata infrastruktura 

- Namena na zaemji{teto i gradbite 

- Regulacioni i grade`ni linii  

- Povr{ini za gradba i visinski plan 

- Procent na izgradenost 

- Koeficient na iskoristenost 

- Soobra}aj i nivelaciski plan 

- Vodovod i Kanalizacija 

- Elektrika i PTT 

- Za{tita na `ivotnata sredina 

- Merki za za{tita i spasuvawe 

- Planski re{enija za otstranuvawe i 

spre~uvawe na arhitektonski barieri za 

invalidizirani lica 

6. Ekonomsko obrazlo`enie 

7. Op{ti uslovi za izgradba, razvoj i 

koristewe na zemji{teto i gradbite 

8. Posebni uslovi za izgradba, razvoj i 

koristewe na grade`noto zemji{te i 

gradbite 

B-numeri~ki del- 

1. Numeri~ki pokazateli na planiranata 

sostojba 

2. Bilansni pokazateli 

V-grafi~ki del- 

1.Regulacionen plan .......................m = 1: 1000 

2.Plan na povr{ini za gradewe.....m = 1: 1000 

3. Soobra}aen plan, nivelaciski plan i plan 

na zelenilo ......................................m = 1: 1000 

4. Infrastrukturen plan................m = 1: 1000 

• Vodovod 

• Kanalizacija 

• Elektrika 

• PTT 

5. Sintezen plan na planskite re{enija 

............................................................m = 1: 1000 

Чл.3 
Планот се заверува во 7 (седум) примероци, 
од кои: еден се чува во архивата на Советот, 
еден кај органот што го спроведува, еден во 
надлежниот државен архив, еден примерок се 
доставува до Органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа 
на уредување на просторот, еден примерок се 

доставува до Државниот инспекторат за 
градежништво и урбанизам, еден примерок се 
доставува до Државниот завод за геодетски 
работи и еден примерок се изложува кај  
донесувачот на Планот, заради достапност на 
јавноста. 
Заверката со потпис и печат ќе ја изврши 
претседателот на Советот на општина 
Прилеп. 

Чл.4 
Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од 
јавната презентација и јавната анкета, со 
образложение за прифатените и 
неприфатените забелешки, изработен од 
стручна комисија формирана од  
градоначалникот на Општината. 

Чл.5 
Советот на општина Прилеп е должен во рок 
од 30 дена од донесувањето на Планот да 
обезбеди картирање на Планот на хамер или 
астралон. Картираните подлоги се предаваат 
на Државниот Завод за геодетски работи на 
чување и користење, како подлоги за 
издавање на нумерички податоци. 

Чл.6 
Планот ќе го спроведува надлежниот орган на 
општина Прилеп. 

Чл.7 
Оваа Одлука со заверен примерок од Планот 
се доставува до Органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа 
на уредување на просторот. 

Чл.8 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во Службен гласник на 
Општина Прилеп. 
 
Broj  07 -  2587/14                                  PRETSEDATEL 
03.10.2012 godina                  na Sovetot na Op{tina Prilep                   
    P r i l e p                           Prof. D-r.  Gordana Miceska 
 

 
Vrz osnova na ~len  50 stav 1 to~ka 3 

od Zakonot za lokalnata samouprava 
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 48 
stav 1 od Statutot na Op{tina Prilep 
("Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep" 
br.6/2003) Gradona~alnikot na Op{tina 
Prilep,  donese: 

 
Z   A   K   L   U   ^   O   K 

ZA  OBJAVUVAWE  NA ODLUKATA ZA 
UTVRDUVAWE NACRT- DETALEN URBANISTI^KI 
PLAN ZA UE  BR. 8,   UB 8.02,PLANSKI OPFAT "1", 

VO OP[TINA PRILEP 
 

          1. Odlukata za utvrduvawe Nacrt - 
Detalen  urbanisti~ki  plan za UE  br. 8,   UB 
8.02, planski opfat "1", vo Op{tina Prilep, se 
objavuva  vo "Slu`ben glasnik na Op{tina 
Prilep". 
 
Broj  08 - 2635 /14                                     GRADONA^ALNIK 
04.10.2012 godina                                     na Op{tina Prilep 
    P r i l e p                                              Marjan Risteski 
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              Врз основа на чл.24 ст.2 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник 
на РМ"бр.51/05,137/2007,91/09,124/10,18/11 и/ 
53/11 ), чл.22 ст.1,т.1 и чл.36 од Законот за локална 
самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 
ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп 
("Сл.гласник на општина Прилеп"бр.6/03), 
Советот на општина Прилеп на седницата одржана 
на ден 03.10.2012 godina, донесе: 
 

О Д Л У К А 

за утврдување Нацрт  детален урбанистички план  
за УЕ бр.8,УБ бр.8.02,плански опфат ,,1,,, во 

Општина Прилеп 
      

чл.1 
               Се утврдува Нацрт  детален урбанистички 
план  за УЕ бр.8, УБ бр.8.02,плански опфат ,,1,,, 
Општина Прилеп, како што е означено во 
графичките прилози кои се составен дел на оваа 
Одлука,( во натамошниот текст:Планот) . 
 
 Планскиот опфат предмет на разработка 
на деталниот урбанистички план е  дефиниран со 
следната граница: 
• Од југоисток : осовината на железничката 

пруга, 

• Од југозапад: осовината на ул.,, Трајко 

Николоски,, 

• Од северозапад: по осовината на коритото на ,, 

Оревоечка река,, 

Површината на планскиот опфат за УЕ бр.8, УБ 
бр.8.02,плански опфат ,,1,,, изнесува 4.96 ха  

сметано по осовините на наведените улици. 

Чл.2 
Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните 
прилози: 
1 Нацрт  детален урбанистички план  за УЕ бр.8, 
УБ бр.8.02,плански опфат ,,1,,, изработен е од 
,,УРБАН ПРОЕКТ,, DOOEL-  од Приелп , со 
тех.бр.29/12 од  октомври  2012 год. 

СОДРЖИНА 

1. ОПШТ ДЕЛ 

 

1.1. Насловна страна 

1.2. Содржина 

1.3. Регистрација од Централен Регистар на РМ 

1.4. Лиценца на правното лице 

1.5. Решение за именување на одговорни 

планери 

1.6. Копии од овластувањата на планерите 

1.7. Програма за измена и дополнување на 

Програмата за донесување на  

       урбанистички планови на територијата на 

Општина Прилеп 

1.8. Планска програма 

1.9. Геодетски елаборат за геод. работи за 

посебни намени за ажуририрана  

       геодетска подлога 

 

2. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 

 

2.1. Прилози на документационата основа, 

мислења и согласности  

       од јавните претпријатија 

2.1.1. Известување за водовите на постојната 

електрична мрежа  

издадено од ЕВН Македонија АД Скопје,  

          КЕЦ - Прилеп 

2.1.2. Известување од ЈКП „Водовод и 

канализација" - Прилеп, за водовите на   

         постојната водоводна и канализациона мрежа  

2.1.3. Известување за водовите на постојната 

телефонска мрежа  

издадено од "Македонски Телеком" АД Скопје 

2.1.4. Известување за недвижно културно    

          наследство - споменик на култура за 

дадениот плански опфат 

 2.1.5. Известување за евентуални хидросистемски 

водови од   

          ЈП за ВС "Прилепско Поле" Прилеп 

2.1.6. Мислење од НУ за заштита на споменици на 

културата и музеј - Прилеп 

2.1.7. Мислење и податоци од ЈП Железници - 

Инфраструктура 

 

2.2. Текстуален дел                                                                                       
2.2.1. Вовед   

2.2.2. Географско и геодетско одредување 

на подрачјето на планскиот          опфат                                                                    

2.2.3. Историјат на планирањето и 

уредувањето на планскиот опфат                                                            

2.2.4. Податоци за природни чинители и 

вредности во планскиот опфат  

2.2.4.1. Географска положба                                                                          

2.2.4.2. Сеизмика на просторот                                                                      

2.2.4.3. Клима                                                                                                   

2.2.5. Податоци за создадени вредности и 

чинители  

2.2.5.1. Културно наследство  

2.2.6. Инвентаризација и снимање на изградениот 

градежен фонд                  

2.2.6.1. Површина на опфатот-нумерички 

показатели  

2.2.6.2. Нумерички показатели на ниво на 

градежни парцели  

2.2.6.3. Преглед на објекти по конструктивен 

систем  

2.2.6.4. Преглед на објекти по спратност  

2.2.7. Инвентаризација и снимање на градби од 

култур.-историско значење   

2.2.8. Инвентаризација и снимање на изградена 

комунална инфраструктурa  

2.2.8.1. Улична мрежа - сообраќај  

2.2.8.2. Хидротехничка инфраструктура  

2.2.8.2.1. Водовод    

2.2.8.2.2. Фекална канализација    

2.2.8.2.3. Атмосферска канализација    

2.2.8.3. Електроенергетска мрежа   

2.2.8.4. Телекомуникациска мрежа - ПТТ  

2.2.9. Инвентаризација на бесправно изградени 

објекти             

2.2.10. Анализа на степен на реализација на 

важечкиот урб. план               

2.2.11. Анализа на можностите за просторен развој                                   
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2.2.12. Извод на план од повисоко ниво и други 

релевантни податоци    

    2.3. Графички прилози                                                                                          
2.3.1. Извод од ГУП на Прилеп                  М=1:1000 

2.3.2. Извод од ДУП                                    М=1:1000 

2.3.3. Ажурирана геодетска подлога         М=1:1000 

2.3.4. Документациона основа (инвентаризација и 

снимање   на изграден град. фонд)            М=1:1000 

2.3.4. Документациона основа (инвентаризација и 

снимање на постојна инфраструктура)     М=1:1000 

2.3.5. Документациона основа  (инвентаризација на  

          бесправно изградени градби)           М=1:1000 

 

3. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Текстуален дел  

3.1.1. Вовед  

3.1.2. Географска и геодетска местоположба на 

планскиот опфат  

3.1.3. Текстуални одредби на план од повисоко 

ниво  

3.1.4. Планска програма  

3.1.5. Опис и образложение на планскиот концепт 

на просторниот развој  

3.1.5.1. Систем на групи на класи на намени  

3.1.5.2. Класа на намени 

 3.1.5.2.1. Класа на намена А1 

3.1.5.2.2. Класа на намена А2 

3.1.5.2.2. Класа на намена Е1 

3.1.5.3. Густина на населеност  

3.1.5.4. Парцелација и регулација  

3.1.5.5. Урбано зеленило и озеленетост  

3.1.6. Планско решение на комунална 

инфраструктура  

3.1.6.1. Планско решение на сообраќајна 

инфраструктура 

3.1.6.2. Хидротехничка инфраструктура  

3.1.6.2.1. Водовод  

3.1.6.2.2. Фекална канализација  

3.1.6.2.3. Атмосферска канализација  

3.1.6.2.4. Хидрантска мрежа  

3.1.6.3. Електроенергетика   

3.1.6.3.1. Улично осветлување  

3.1.6.4. Телекомуникациска мрежа   

3.1.6.4.1. Мобилна телефонија  

3.1.7. Економско образложение  

3.1.8. Мерки за заштита  

3.1.8.1. Мерки за заштита и спасување  

3.1.8.2. Мерки за заштита и спасување од пожар  

3.1.8.2.1. Хидрантска мрежа  

3.1.8.3. Мерки за заштита на животната средина 

3.1.8.4. Мерки за заштита на природата  

3.1.8.5. Мерки за заштита на културното 

наследство, конзерва. основи  

3.1.9.Општи услови за изградба, развој и 

користење на градежното земјиште на планот  

3.1.10. Други општи услови  

3.1.11. Посебни услови за изградба, развој и 

користење на градежното  земјиште на планот  

3.1.12. Други посебни услови за изградба, развој и 

користење на градежното земјиште на планот  

3.1.12.1. Посебни услови за градба од доменот на 

водоснабдување и  одведување на отпадните води  

3.1.12.2. Посебни услови за градба од доменот на 

електро- снабдувањето, јавното осветлување и 

електронски комуникации 

3.1.12.2. Посебни услови за градба од доменот на 

сообраќајна   инфраструктура 

    3.2. Нумерички дел                                                                                  
3.2.1. Нумерички показатели на ниво на плански 

опфат   

3.2.2. Билансни показатели (%)            

3.2.3. Нумерички показатели на ниво на градежни 

парцели                                               

    3.3. Графички дел 

3.3.1. Регулационен план                           М=1:1000 

3.3.2. План на површини за градење        М=1:1000 

3.3.3. Сообраќаен план со нивелациски план                                          

                                                                     М=1:1000 

3.3.4. Инфраструктурен план (електрика, вод. и 

канал.)                                                        М=1:1000 

3.3.5. Синтезен план                                   М=1:1000 

 2.Извештај од извршена стручна ревизија на 
Нацрт Планот изработена од   ЈП за ПУП -Прилеп , 

со тех.бр.90/12 од октомври  2012година 
3.Мислење бр.03-987/6 од 02.10.2012 год. од 
Комисијата за давање на мислење на планска 
документација формирана од страна на 
Градоначалникот на општина Прилеп . 
 5.Програма бр. 07-1568/21 од 22.08.2012 година 
за измена и дополнување на Програмата за 

донесување  на урбанистички планови на 
територијата на Општина Прилеп за 2011 год .                                        
                                                              

Чл.3 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен гласник на 
општина Прилеп". 
 
 
Broj  07 -  2587/15                                       PRETSEDATEL 
03.10.2012 godina                 na Sovetot na Op{tina Prilep                   
    P r i l e p                            Prof. D-r.  Gordana Miceska 
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