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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник
на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина
Прилеп"
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА
2014 ГОДИНА

1. Програмата за уредување на
градежното земјиште на подрачјето на општина
Прилеп
за
2014 година, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 103/1
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 84 од Законот за
градежно земјиште(,,Сл. весник на РМ,, бр.
17/2011, и 53/11 и 144/12), чл. 36, с.1, т. 3 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(,,Сл.весник на РМ,, 5/02) и чл. 26. т.8 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
15.01.2014 година, донесе:
П Р О Г Р А М А
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕТО НА ПОДРАЧЈЕТОНА ОПШТИНА
ПРИЛЕП ЗА 2014 ГОДИНА

Оваа Програма содржи:
1. Простор кој е предмет на уредувањето;
2. Обемот на работите за подготвување и
расчистување на градежното земјиште;

3.
Обем и степен на опременост на
градежно
земјиште
со
oсновна
и
секундарна инфраструктура;
4. Приходи за финансирање на
Програмата;
5. Расходен дел на Програмата
6. Висина на надоместокот за уредување
на градежното земјиште и неговата
распределба;
7. Начин на распределба на средствата за
финансирање за изградба и одржување на
инфраструктура;
8. Динамика на извршување на програмата
8. Преодни и завршни одредби.
1.Простор кој е предмет на уредувањето
Како простор што се уредува се
смета,
изграденото
и
неизграденото
земјиште на подрачјето на Општина
Прилеп, утврдено со урбанистичките
планови дефинирани во член 7, 50-а и 78
од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (Сл.весник на РМ бр. 53/2011 и
144/12).
2.Обем на работи за подготвување
и расчистување на градежното земјиште
Утврдување на обемот на работите за
подготвување
и
расчистување
на
градежното земјиште опфаќа:
Изработка и донесување на
урбанистички планови,
Обезбедување на геодетска подлоги и
елаборати
Изработка на елаборати за
експропријација за изградба на објекти од
комунална инфраструктура.
- Регулирање на имотно правните односи
со сопствениците на имотите
- Програмирање на уредувањето
3. Обем и степен на опременост на
градежно земјиште со објекти од
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основната
и
секундарната
инфраструктура
711,6+Под степен на уреденост на
градежното земјиште се подразбира обемот
на опременоста на земјиштето со објекти
од
комунална
инфраструктура
за
задоволување
на
заедничката
и
индивидуална комуналната потрошувачка,
до границите на градежната парцела.
Приклучоците на објектот до приклучните
места на примарната и секундарната
мрежа: (водовод, канализација и други),
паѓаат на терет на инвеститорот, затоа што
истите се составен дел на инсталациите на
објектот и остануваат негова сопственост.
Доколку постојат
претходно изградени
комунални инсталации во склоп на
градежната парцела, и е потребно нивно
дислоцирање
или
нивна
заштита,
трошоците што ќе се направат паѓаат на
товар на инвеститорот, односно на
корисникот на локацијата.
Согласно степенот на уреденост на
градежното земјиште се определуваат
следните степени (зони):
Повисок степен (прва зона),
Основен
степен ( втора зона )и Понизок степен
(трета зона )
Повисок степен ( прва зона)
Започнува
од
раскрснцата
меѓу
ул.,,Александар Македонски“ и ул.,,Цане
Илиески“, оди на северозапад по ул.,,Цане
Илиески“ до пресекот со ул.,,Јоска
Јорданоски“, завртува на североисток по
ул.”Јоска
Јорданоски,,
и
доаѓа
до
ул.”Победа“ кај типските куќи , оди по
ул.,,Победа“ на северозапад зад објектите
на типските куќи, се движи по оградата на
оранжериите во должина од околу 330
метри, каде свртува на североисток покрај
оранжериите и доаѓа до асвалтното патче
кое е влез за во оранжериите од ул.,,Васко
Карангелески “, завртува на североисток и
оди по патот за вештачкото езеро до
патчето кое завртува во касарната,
завртува на северозапад и оди по оградата
на
касарната
се
до
ул.,,Васко
Карангелески,, до мовчето , од каде
границата завртува на југозапад се и се
движи до пресекот со ул.,,Мице Козар“ (кај
Педано). Границата се завртува по
ул.,,Мице Козар “ према југозапад до
ул.,,11ти Октомври“, завртува по неа према
северозапад и доаѓа до детската градинка
“Тризла” каде свртува на запад по
ул.,,Пиринска,, продолжува по ул. ,,Пецо
Крстески,, ја сече ул. ,,Круме Волнароски,,
по истиот правец и влегува низ куќите до
гимназијата ,,Мирче Ацев”, продолжува по

оградата на гимназијата и излегува на
ул.,,Прилепски Бранители”. Од каде зоната
продолжува на запад по ул. ,,Егејска,,
доаѓа до бензинската пумпа на улица
,,Архиепископ Доситеј,, и булевар,,Гоце
Делчев,, ја опфаќа бензиската го сечи
булевар ,,Гоце Делчев,, и оди по границата
на ПП
дом (кој влегува во опфатот).
Границата завртува на југ до рампата на
железничката пруга, продолжува на југоисток движејќи се по пругата и оди до
Градска Река, завртува на исток по реката
и доаѓа до првата уличка од зградите на
населбата
,,Димо
Наредникот,,
каде
завртува по ул.,, Александар Македински”
и излегува на главната ул.,,Александар
Македонски”; продолжува на југо-исток по
ул.,,Александар Македонски,, и доаѓа до
раскрсницата
на
ул.,,
Александар
Макаедонски,, и ул. ,,Цане Илиески ,, каде
што и започна описот на оваа граница.
Напомена: Сите објекти, катастарски
парцели и градежни парцели кои се наоѓаат
од левата и од десната страна на
границата на овој опис ВЛЕГУВААТ во
опфатот на повисок степен ( прва зона).
Основен степен ( втора зона)
Започнува од пресекот
на ул.,,Васко
Карангелески” со Дабнички Канал и
продолжува на северо запад по Дабнички
Канал до ул.,,Кораб,, каде завртува на
запад
по
ул.,,Кораб,,
доаѓа
до
ул.,,Дојранска,, оди по ул.,,Дојранска,, на
север до ул.,,Тризла,,.Зоната продолжува
по ул. ,,Тризла,, на југо-запад со тоа што ги
опфаќа и сите објекти со непарни броеви
кои се најдуваат покрај ул. ,,Тризла,,
почнувајќи од Трафо- станицата ( над
Пемба) и оди се до ул.,,Петар Ацев,, одтука
границата завртува на северо-запад по
ул.,,Петар Ацев,, каде ги опфаќа и сите
парни броеви кои се наоѓаат на ул.,,Петар
Ацев,, односно како што е прикажано во
графичкиот прилог;
границата доаѓа до
ободниот канал каде завртува на запад
движејќи се по ободниот канал и доаѓа до
резервоарот за вода, истиот го заобиколува
и оди по границата на градежниот реон. Го
опфаќа манастирот Свети Аранхангел
Михаил, оди до ул.,,Ило Попадинец,, каде
завртува на југ по истата улица ги опфаќа
сите парни и непарни броеви и доаѓа до
ул.,,Гога Димитриоски,, и ги опфаќа парните
броеви од 64 до 68 и непарните од 39 до
59, продолжува до ул. ,,Орде Чопела,, и
одтука оди на исток по улицата ги опфаќа
сите парцели од левата и десната страна,
врти на југ по ул. ,,Мире Цилкоски,, до
патчето каде е оградата и магацините на
ТУТ-КОМ, врти на исток по патчето оди по
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истото и доаѓа до ЕМУЦ ,,Р.Р.Ричко,, кое го
опфаќа
и влегува
во оваа
зона.
Продолжува по ул.,,Струшка,, кон југ и
доаѓа до ул. ,,Браќа Миладиновци,, каде ги
опфаќа зградите од населба Точила;
продолжува по ул.,,Браќа Миладиновци,,
оди на југ и доаѓа до булевар,,Гоце Делчев,,
при тоа завртува на северо-запад по
булевар ,,Гоце Делчев,, до објектот на
Сладарата и Млекарата, кои ги опфаќа
оваа зона и доаѓа до железничката пруга.
Зоната продолжува по железничката пруга
према југо-исток до уличето кај објектот на
Стара тракторска; ја опфаќа неа и излегува
на ул.,,Леце Котески,, (Крушевско Џаде);
продолжува по неа спрема запад, каде ги
опфаќа
поранешна
ф-ка
,,Билјана,,
и
“Мермерен Комбинат”;
одтука границата
продолжува покрај ул.,,Леце Котески,, спрема
Прилеп кон исток, и ги опфаќа сите куќи и
индустриски објекти кои имаат влез и излез од
ул.,,Леце Котески,, како: Електро-дистрибуција,
Мак-Петрол, новите стопански комплекси и
празната
површина
зад
нив,
Старото
Индустриско училиште, Пролетер, Микрон и
Витаминка, каде границата на зоната завртува
по ул. ,,Трајко Николоски,”; се движи на југ по
ул.,,Трајко Николоски,, го опфаќа поранешниот
магацин на Центропромет ја преминува Градска
Река и железничката пруга и доаѓа на
ул.,,Александар Македонски,, каде границата
завртува на југо-запад по ул. ,,Александар
Македонски,, ги опфаќа куќите кои имаат влез
и излез од ул.,,Александар Македонски,, го
опфаќа
паркиралиштето
од
,,Пелагонија
Турист,, Станицата за технички преглед,
поранешните фабрики Партизан и ДИК Црн
Бор,од каде границата ја преминува ул.,,
Александар Македонски,, ги опфаќа деловните
објекти на Пиланата, Марфил трафостаницата
од ЕВН, ја опфаќа бензинската пумпа
МакПетрол, ф-ката Металотехника (,,Металец,,),
магацини од ТУТ-КОМ, објектот на Пелагонија
Турист, Бетон и поранешна ,,Младост,, ф-ка
11-ти Октомври и оди по ул.,,Цане Кузманоски,,
и го опфаќа објектот на Пиварата, оди зад
оградата на Пиварата го опфаќа Градскиот
Парк со фудбалското игралиште, продолжува
на југ по патчето зад Салида петрол и новиот
објект на ЕНГРО ТУШ оди по патчето кое
излегува на обиколниот пат Битола-Скопје,
потоа завртува границата на исток покрај
обиколниот пат до ул,,Радовишка” односно по
каналот меѓу ул.,, Радовишка,, ,,Маргара,, каде
оди се до ул.,,Пчиња,, ги опфаќа сите парцели
од левата и десната страна на истата, врти на
северозапад, па продолжува на северо-исток и
ги опфаќа сите куќи кои се на ул.,,Пенко
Здравкоски,, ,,Ѓорче Петров,,,,Боца Иваноска,, и
,,Октомвриска,,(кај трфостаницата на ЕВН) каде
границата, доаѓа до ул.,,Славеј Планина,,

продолжува по истата на северозапад до ул. ,,
Александар Македонски,, и ги опфаќа објектот
на АМС ,,Прилепец,, и бензинската пумпа на
,,Мак-Петрол”; ја преминува ул.,, Александар
Македонски,, кај к.п. 8645 оди по уличето до к.п.
8662 до Градска Река оди на север до
железното мовче, завртува на запад по
ул.,,Јоска Јорданоски,, ги опфаќа сите парцели
од левата и десната страна до типските куќи. Ги
опфаќа и сите куќи и
парцели што излегуваат на асвалтната улица
,,Јоска Јорданоски,, покрај оранжериите на
североисток до к.п.8431. каде и завршува
описот на оваа зона.
Напомена: Сите објекти, катастарски парцели и
градежни парцели кои се наоѓаат од левата и
од десната страна на границата на овој опис
ВЛЕГУВААТ во опфатот на повисок степен (
прва зона).
Понизок степен (трета зона)
Зоната на понизок степен (трета зона) се наоѓа
надвор од границите на претходно опишаните
зони, до границата на градежниот реон на град
Прилеп.
4.
ИЗВОРИ
НА
ФИНАНСИРАЊЕ
НА
ПРОГРАМАТА - ПРИХОДИ
Средствата во програмата за уредувањето на
градежното земјиште за 2014 година се во
согласност на Буџетот на општина Прилеп,
дефинирани
во
следните
соодветните
програми:
F1 Урбанистичко планирање 3.000.000,оо ден.
J3 Јавно осветлување
22.000.000,оо ден.
J4 Јавна чистота
11.600.000,оо ден.
Ј6 Одржување и заштита на локални патишта и
улици и регулирање на режимот за сообраќај
17.000.000,oo ден.
Ј8 Други комунални услуги 3.500.000,оо ден.
Ј-90 Одржување на простор
за паркирање
1.200.000,оо ден
JA Изградба на јавно осветлување
10.000.000,оо ден.
JDО Изградба и реконструкција на локални
патишта и улици
- Проекти, санирање на улици и надомест
за одземен имот
18.500.000,оо ден.
JDА Изградба, реконструкција и
90.000.000,оо ден.
JGО Изградба на системи за водоснабдување
(проекти и елаборати
1.500.000,оо ден.
JGА Изградба на капацитети за
водоснабдување
8.000.000,оо ден.
JGB Проект за дополнување на в.с.
Студенчица
3.000.000,оо ден.
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JOI Изградба на системи за одводнување и
прочистување на отпадни води (проекти за
атмосферски и фелакни канализации)
1.500.000,оо ден.
JIA Изградба на системи за одводнување
и прочистување на отпадни води
( регулација на речно корито)7.000.000,оо
ден.
JIB Изградба на системи за одводнување
и прочистување

Ј6 Вкупно

17.000.000.,оо ден.

Ј8 ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ
1. Чистење на речни корита и канали
2.500.000,оо ден.
2. Рушење на објекти
1.000.000,оо ден.

15.000.000,оо ден.

JL О Други комунални услуги
12.000.000,оо ден.
JLА Изградба на потпорни ѕидови
5.000.000,оо ден.
JN Урбана опрема
4.500.000,оо ден
KA Културни манифестации
и творештво
6.000.000,оо ден
LA Спорт и рекреација 5.100.000.оо ден
NAA Изградба на училиште
14.000.000,оо ден
Вкупно: 259.400.000,оо ден.
5. РАСХОДЕН ДЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Во Програмата во 2014 г. ќе бидат
опфатени:
- Локалитети на кои ќе продолжата
реализацијата на обврските од претходните
години
- Локалитети на кои ќе се отпочни со градба
во 2013 год.
- Локалитети на кои ќе се вршат припремни
работи за објекти кои ќе се градат во
следните години.
- Уредувањето на градежното земјиште ќе
се врши во зависност од динамиката на
приливот на средствата, во обем и степен
предвиден со оваа Програма преку
следните потпрограми:
F1
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И
УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ
1. Изработка на урбанистички планови и
проекти за инфраструктура
(индустриска
зона
Прилеп
1,
индустриска
зона
Варош-Точила)
елаборати и студии за оценка за влијание
на животната средина
1.000.000,оо ден.
2. Изработка на ажурирани геодетски
подлоги и геодетски елаборати за
посебна намена
1.500.000,оо ден.
3.Изработка на стручни ревизии на
урбанистички планови
500.000,оо ден
Вкупно F1

3.Хоризонтална сигнализација 1.000.000,оо ден
4. Улични табли и броеви за објектите
1.000.000.оо ден.

3.000.000,оо ден.

Ј6 ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ОПШТИНСКИ ПАТИШТА И УЛИЦИ И
РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ НА
СООБРАЌАЈ
1. Зимско одржување
14.000.000,оо ден..
2. Вертикална сигнализација 1.000.000,оо ден.

Ј8 Вкупно

3.500.000,оо ден

ЈЗ ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
1.Потрошена електрична енергија
15.000.000,оо ден
2. Ситен инвентар,алат и други материјали за
одржување
4.000.000,оо ден
3. Поправки и одржување на опремата
3.000.000,оо ден
Вкупно ЈЗ
ЈА

22.000.000,оо ден

ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

1. Подготвување на проекти :
- Изработка на проекти за линиска инфраструктура
од областа на јавното осветлување:
Кружен тек на ул.,, Александар Македонски,,
ул.,,11-ти
Октомври,,
и
ул.,,Октомвриска,,;
ул.,,Димо Наредникот,, дел 300 м.; Ул.,,Петар
Ацев,, -дел 300 м.; Ул.,,Архимедова,,-дел-300м.;
Нова населба ,,Градина,,; Нова индустриска зона
по ул.,,Карпалак,, и ул.,, Македонски бранители,,;
Парк во населено место Канатларци-250метри;
Ул.,,Цар Самоил,, -1000 м.; Ул.,,Александар
Македонски,, (од ЈП
,,Македонски Шуми,,
до с. Ново Лагово)- дел 1500 м.; Нови површини и
трим патека во паркот на Могилата – 1500 м.; Ул.,,
Ѓоре Ѓорески,, дел 100 м.
- Доработка и усогласување на изработени
технички
проекти
за
изградба
на
јавно
осветлување согласно измените во законската
регулатива
- Ревизија на проекти за линиска инфраструктура
од областа на јавното осветлување,
- Изработка на геодетски елаборати за потребите
за
изработка
на
проекти
за
линиска
инфраструктура
од
областа
на
јавното
осветлување.
Вкупно
1.000.000,оо ден
2. Изградба на објекти во енергетиката - јавно
осветлување
Локалитети: Парковска површина околу
згради на ул.,,Бранко Секулоски Белата,, и
ул.,, Васил Главинов,, должина од 400 метри
, Парк на ул.,, Александар Македонски
,,(Пред театарот) со должина 200 метри;
Парк
на
ул.,,Александар
Македонски
,,(Врбеско маало) со должина од 200 метри;
Ул.,, Велко Јанкуловски – Стариот ,, дел - со
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должина 350 метри , парк во н. м.
Канатларци; Ул.,,11 ти Октомври ,, -дел во
градинка Тризла должина од 200 метри;
Ул.,, Карпалак со должина од 500 метри;
ул.,,Преспанска,,-дел 200 метри;
Ул.,,
Архимедова ,,- дел 150 метри; Ул.,,Петар
Ацев,, - дел 150 метри; Ул.,, Александар
Македонски ,, - крак 200 метри; Ул.,,Димче
Антулески,, дел – 150 метри; Ул.,, Браќа
Миладиновци,, - крак 200 м.; Ул.,,Ладо
Лапецот,,- крак 150 м.; Ул.,,Тетовска,, -дел
150 м.; Ул.,,Цане Кузманоски,,-крак 150 м.;
Ул.,,Ило
Попадинец,,
-крак
150
м.;
Ул.,,Београдска,, -дел 350 метри.
Вкупно

4.000.000,oo ден

Црева за подземни инсталации 20.000,оо м.
Вкупно

2.000.000,oo ден

Вкупно
6.000.000,oo ден
3. Реконструкција на објекти во
енергетиката
- реконструкција на јавно осветлување–
дислокација на контролни уреди за
стартување на јавното осветлување надвор
од ТС на ЕВН и вградување на систем за
интелигентно управување и контрола.
- реконструкција на јавно осветлување нисконапоска мрежа за јавно осветлување и
канделабри.
Вкупно
Вкупно ЈА

3.000.000,оо ден
10.000.000,оо ден

J4
ЈАВНА ЧИСТОТА Одржување на
јавни прометни површини
11.600.000,ден.
Вкупно Ј4 11.600.000,оо ден
JD ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА УЛИЦИ И ОПШТИНСКИ
ПАТИШТА
JDО
1.1.*Технишка дпкументација
(ппдгптвуваое прпекти, ревизија и елабпрати)
Крстпсница сп кружен тек на ул.,,11-ти
Октпмври,, сп улиците ,,Кеј 1-ви Мај и Кеј 9-ти
Септември,,; ,,Улица ,,Ппбеда,,-800м; Улица ,,Кеј
1-ви Мај,,-300м; Ул. ,,Кеј 9-ти Септември,,-500м;
ул. ,,Александар Македпнски,,-1200м; Ул.,,Браќа
Нунески,,-300м;Ул.,,Бранкп
Секулпски,,-800;
Ул.,,Фебруарски ппхпд,,-300; Улици вп УАЕ 11 1000м; Улица ,,Велкп Јанкулпски,, - 400м; Улица
,,Димп Наредникпт,, - 300м; Крстпсница на улица
,,Булевар Гпце Делшев,, и
ул.,,Архиепискпп
Дпситеј,,;
Улица ,,Леце Кптески,,-1200м;
Крстпсница сп кружен тек на улиците
,,Александар Македпнски, Октпмвриска,, и ,,11ти Октпмври,,; Улица ,,Цар Сампил,, - 700м;

Ул.,,11-ти Октпмври,, -350м; Ул.,,Октпмвриска,,250м; Опщтински пат дп манастир Св. Петка Ленищте - 1200м; Опщтински пат дп н.м.
Пплшищте - 3500м; Опщтински пат дп манастир
Прилепец - 4000м; Опщтински пат пд н.м.
Орепвец дп н.м. Крстец - 4500м; Опщтински пат
пд н.м. Ппдмпл дп н.м. Бпнше - 4000м;
Вкупнп: 2.500.000 ден.
1.2.* Одржуваое и санираое на улици и
патищта
Вкупнп: 10.000.000 ден
1.3.* Надпмест за пдземен импт
Улица ,,Кеј 1-ви Мај,,; Ул.,,Стеван Забршанец,,;
ул.,,Димп Наредникпт,,; Ул.,,Ппбеда,,; ул.,,Крсте
Мисиркпв,,; ул.,,Архимедпва,,; Ул.,,Браќа
Миладинпвци,,; Ул.,,Кузман Јпсифпски,,
површини за основно училиште во
УАЕ бр.20.05
Вкупнп:
6.000.000 ден
Вкупнп ЈДО : 18.500.000 ден
JD А
1.* Изведба, рекпнструкција и
рехабилитација на улици и патищта
Улица
,,Александар
Македпнски,,-2000м;
Улица,,Андпн
Слабејкп,,200м;
Улица,,Берпвска,,-100м; Улици вп н.м. Берпвци
;
Улица
,,Бистра
планина,,-200м;
Улица,,,,Битплска,,-100м, Улица,,Бпгпмилска,,200м;
Улица
,,Бпрка
Лппаш,,-150м;
Улица,,Бранкп
Секулпски-Белата,,-500м;
Улица,,Братствп
и
единствп,,-250м;
Улица,,Браќа Ламески,,-100м Улица,,Браќа
Миладинпвци-400м; Улица,,Браќа Нунески,,250м; - Улица,,Велкп Јанкулпски,,300м; Улица
,,Гпга Димитрипски,,-150м; Улици вп Гплемп
Кпоари-300м;
Улица,,Дабнишка,,-200м;
Улица,,Дебарца,,-150м:
Улица,,Димп
Наредникпт,,-350м;
Улица,,Илија
Кпмпанипски,,-150м; Крстпсница сп кружен тек
на ул.,,Александар Македпнски, Октпмвриска и
11-ти Октпмври,,; Улица ,,Илп Пплутещка,,200м;Улица ,,Илп Пппадинец,,-200м; -Улица
,,Јпрдан
Грабулпски,,-300м;улица
Јпска
Јпрданпски,,-150м; Улици вп Канатларци-300м;
Улица ,,Карппщпвп впстание,,-150м;Улица ,,Кеј
1-ви Мај,,-400м;Улица,,Кирп Нацески,,-100м;
Улица ,,Кирп Пајмакпски,,-150м; Улица ,,Крсте
Мисиркпв,,-50м; Улица,,Круме Вплнарпски,,250м; Улица,,Крущевска,,-100м;Улица,,Кузман
Шапкарев,,-150; улица ,,Леце Кптески,,-200м; Улица,,Љубе
Грујпски,,-200м;
Улици
вп
Мажушищте-300м; Улици вп Малп Кпоари300м;
Улица,,Маркпви
кули,,-200м;Улица
,,Маргара,,-200м; Улица,,Менде Црвенкпски,,-
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100м;; Ул.,,Миткп Цветанпски,,-200м;
улица,,Мице Кпзар,,-100м; Улица ,,Никпла
Петрпв,,-200м Улица ,,Октпмвриска,,-350м;
Опщтински пат дп м.в. Маркпва Чещма-1500м;
Опщтински пат дп Манастир ,,Света Петка,,Ленищте; Улица,,Свети Наум Охридски,,200м;Улица ,,Орде Чппела,,-200м;
Улица,,Струщка,,-300м; Улица,,Оспгпвска,,150м; Улица,,Питу Гули,,-150м;Улица,,Раде
Иванпски,,-100м; Улица ,,Радпвищка,,-200м;
Улица ,,Славеј планина,,-300м;- Улица,, Тпде
Дупјашанец,,-200; Улица,,Трајкп Никплпски,,650м; Улица,,Февруарски ппхпд,,-300м;
Улица,,Цане Илиески,,-200м; Улица,,Цане
Кузманпски,,-300м; Улица ,,Кеј 19-ти
Септември,,-200м;Улица,,2-ри Август,,-200м;
Улици вп УАЕ 11-500м; вп УАЕ19-УБ19/3-500м;
Вкупно JD А : 90.000.000 ден
JG ИГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА
ВОДОСНАБДУВАЊЕ
JGO Подготовка на проекти за линиски
и инфраструктурни градби и хидротехнички објекти
1.Град Прилеп
Новопредвидена
индустриска
зона
Варош-Точила
1.1.Населени
места
проект
за
водоснабдување
Галичани - Кадино Село, Манастир,
Лениште, Лопатица, Селце-манастир Св.
Димитрија, Оревоец.
2. Елаборати за хидролошко испитувања и
наоѓање на нови извори на вода
илиизведување на каптажи
Мажучиште, Мало Коњари, Лопатица,
Манастир, Чепигово,
Лениште, Дуње и
Бонче
3. Ревизии
Вкупно JGО

1.500.000.00 ден.

JGA Изведба на водоводни линии
Новопроектирани водоводна линија во
населба Градина
Приклучок за новопредвидена индустриска
зона Прилеп 1 (Металец)
Новопредвидена индустриска зона ВарошТочила; Улица,,Архимедова,,
1.Изведба на водоводи во населени места
Кадино Село,
Лениште, Лопатица ,
Манастир, Дуње, Бонче
Вкупно JGA
8.000.000.00 ден.
JGB
- Дополнување на системот
Струденчица
Студија и проекти за дополнување на
в.с.Студенчица со бунари од месност
Чепигово
Вкупно JGB
3.000.000,00 ден.

Вкупно: JG 12.500.000.00 ден.
JI
–ИЗГРАДБА
НА
СИСТЕМИ
ЗА
ОДВЕДУВАЊЕ И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА
ОТПАДНИ ВОДИ
JIO Подготовка на проекти за линиски
и инфраструктурни градби и
хидротехнички објекти
1.Атмосферска канализација
Нов ободен канал под Маркови Кули
1500м; Булевар Гоце Делчев (од Браќа
Миладинови до Струшка) 450м; Улици
третирани во Прва фаза од проектот
Пречистителна Станица со канализациона
мрежа
2000
м;
Ул.,,Александар
Македонски,,(отворен канал спроти АМС)
150 м.
Каналисување на површински води од
поток Сарика 1500 м.
Таложници за сливни површински води во
градот (Варош, Шаторов Камен, Селечка и
Маркови Кули)
2.Фекална канализација
Проекти
во
Прилеп
фекална
канализациона мрежа на поедини улици 800 м.
3. Фекална канализација со пречистителни
станици во населени места
Селце, Тополчани, Галичани
4. Пречистителни станици во населени
места Канатларци,
М.Коњари,
Г.Коњари, Мажучиште и Селце
5. Ревизии на проектни документации
Вкупно JIO
1.500.000.00 ден.
JIA
Регулација на речно корито на
Градска Река
1.Изведба на регулација и кејски ѕидови на
Градска Река и Дабнички канал
Вкупно JIA
7.000.000,00 ден.
JIB Изведба на системи за
одведување и пречистување на отпадни
води
1. Пречистителни станици во населени
места
Канатларци,
М.Коњари,
Г.Коњари,
Мажучиште и Селце
2.Изведба на атмосферска канализација
Новопредвидена индустриска зона Прилеп
1 (Металец), Новопредвидена Населба
Градина
Новопредвидена индустриска зона Варош
Точила; Улица ,,Цане Кузманоски,, 500м,
Улица ,,Победа,, (покрај оранжерии) 200м;
Улица ,,Велко Јанкулоски Стариот,,; Улици
третирани во Прва фаза од проектот
Пречистителна Станица со канализациона
мрежа 2000м.; Ободен канал под Маркови
Кули 1500м; Улица Мечкин Камен (Голем
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дол)-380м,;Ободен канал Сарика Селечка
река1500м и таложница
Таложници за влезни површински води во
градот (Варош, Шаторов Камен, Селечка и
Маркови Кули)
Вкупно JIB

15.000.000,00ден.

Вкупно JI

23.500.000.00ден.

JL ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ
JLO
Проекти
Плоштад - Градски Саат, Реконструкција
на плоштад Методија Андонов Ченто,
проекти за пешачки мостови
Вкупно JLО
12.000.000.00 ден
JLA – Изградба на потпорни ѕидови
Изградба
на
потпорни
ѕидови
по
ул.,,Благоја Крстеки,, ,, Пере Тошев,,
,,Слобода,,,,
Свети
Јован
Бигорски,,
,,Прохор Пчински,, ,,Преспанска,,
Вкупно JLA
Вкупно JL

5.000.000,оо ден
17.000.000,00 ден.

JN УРБАНА ОПРЕМА
Клупи за седење, тезги, уредување на
паркови
Вкупно JN
4.500.000,оо ден
Ј-90 Одржување на простор за паркирање
Вкупно Ј-90
1.200.000,оо ден
KA – КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ
Споменици на Круме Кепески и Методија
Шаторов Шарло
Вкупно КА
6.000.000,оо ден
LA СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
Стадион за вештачка трева
Вкупно LA
5.100.000,оо ден
NAA Изградба на училиште
14.000.000,оо ден
РЕКАПИТУЛАРЕН
ПРЕГЛЕД
НА
РАСХОДИТЕ ПО ПРОГРАМИ
F1 Урбанистичко планирање
3.000.000,оо ден.
J3 Јавно осветлување
22.000.000,оо ден.
J4 Јавна чистота
11.600.000,оо ден.
Ј6 Одржување и заштита на локални
патишта и улици и регулирање на режимот
за сообраќај
17.000.000,oo ден.
Ј8 Други комунални услуги
3.500.000,оо ден.
Ј-90 Одржување на простор за паркирање
1.200.000,оо ден
JA Изградба на јавно осветлување
10.000.000,оо ден.

JDО Изградба и реконструкција на
локални патишта и улици
- Проекти, санирање на улици и надомест
за одземен имот
18.500.000,оо ден.
JDА Изградба, реконструкција и
рехабилитација на улици и патишта
90.000.000,оо ден.
JGО Изградба на системи за
водоснабдување (проекти и елаборати)
1.500.000,оо ден.
JGА Изградба на капацитети за
водоснабдување
8.000.000,оо ден.
JGB Проект за дополнување на в.с.
Студенчица
3.000.000,оо ден.
JOI Изградба на системи за одводнување и
прочистување на отпадни води
(проекти за атмосферски и фелакни
канализации)
1.500.000,оо ден.
JIA Изградба на системи за одводнување
и прочистување на отпадни води
( регулација на речно корито)
7.000.000,оо ден.
JIB Изградба на системи за одводнување
и прочистување
15.000.000,оо ден.
JL О Други комунални услуги
12.000.000,оо ден.
JLА Изградба на потпорни ѕидови
5.000.000,оо ден.
JN Урбана опрема
4.500.000,оо ден
KA Културни манифестации и творештво
6.000.000,оо ден
LA Спорт и рекреација
5.100.000.оо ден
NAA Изградба на училиште
14.000.000,оо ден
Вкупно 259.400.000,оо ден.
6. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО
ЗЕМЈИШТЕ И НЕГОВА РАСПРЕДЕЛБА
Надоместокот за уредување на
градежното земјиште се утврдува согласно
оваа Програма.
Пресметувањето на
надоместокот за уредување на градежното
земјиште ќе се врши по 1м2 нето корисна
површина според важечките технички
нормативи
согласно
Правилникот
за
степенот на уредувањето на градежното
земјиште со објекти на комуналната
инфраструктура и начинот на утврдување
на висината на трошоците за уредувањето
во зависност од степенот на уреденост
(Сл.весник 93/2011, 65/12 и 98/12).
Не се плаќа надомест за уредување
на градежно земјиште за објекти што ќе ги
гради
Општина
Прилеп
Локална
самоуправа и објекти ослободени со
Одлука на Советот на Општина Прилеп.
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Јавните претпријатија кои вршат
комунални дејности на подрачјето на
Општина Прилеп, плаќаат за уредувањето
на градежното земјиште во висина од 30%
од вредноста на објектите од комуналната
инфраструктура што се градат, а се од
нивна надлежност.
По иницијатива на жителите на
градот и населените места, а во услови
кога истите се заинтересирани со месен
самопридонес
да
учествуваат
во
уредувањето на градежното земјиште,
населението ќе учествува со 50% од
вредноста на комуналните објекти и
инсталации.
Меѓусебните права и обврски за
уредувањето на градежното земјиште врз
основа на документ за сопственост, извод
од план и основен проект заверен од
Општина Прилеп, се уредуваат со Договор
склучен
помеѓу
инвеститорот
и
Градоначалникот на Општината.
До колку вкупниот пресметан
просечен надоместок за конкретната
локација не ги покрива трошоците за
уредување на истата, надоместокот ќе се
плаќа по стварно направените трошоци, по
посебен трошковник, за уредувањето на
локацијата и на соодветниот дел од
пошироката локација што ќе се регулира со
Анекс кон договорот за уредување на
градежното земјиште.
Без
добиена
потврда
од
надлежниот субјект дека се целосно
измирени обврските за надоместок за
уредување
на
градежното
земјиште,
инвеститорот не може да добие дозвола за
употреба на објектот и приклучоци на
комуналната инфраструктура.
6.1. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА
УРЕДУВАЊЕ
НА
ГРАДЕЖНОТО
ЗЕМЈИШТЕ
Висината на трпщпците за уредуваое
на градежнптп земјищте, вп зависнпст пд
степенпт на уреденпст на градежнптп земјищте,
спгласнп пвааа Прпграма, се пресметуваат врз
пснпва на нпвата кприсна ппврщина щтп ќе се
гради, а претставува збир на нетп ппврщините
пп М2 на ппдпвите на сите прпстпри вп
пбјектпт, спгласнп заверенипт пснпвен прпект и
анекс на пснпвнипт прпект, ппмнпжен сп
кпефициентите
(евра/м2),
дадени
вп
Правилникпт за степенпт на уредуваоетп на
градежнп земјищте сп пбјекти на кпмуналната
инфраструктура и нашинпт на утврдуваое на
висината на трпщпците за уредуваое вп
зависнпст пд степенпт на уреденпст. (Сл.весник
на РМ бр.93/2011, 65/12 и 98/12).

Степенпт на уреденпст на градежнп
земјищте и висината на трпщпците даден е вп
следната табела
станбен

делпвни јавни

прпизвпдствп,
дистрибуција
и сервиси (класа
на намена Г)
угпстителски,
туристишки,
хптелски
кпмплекси
и пдмпралищта
(класа на намена А4)
- Ппвиспк степен 30 е/м2 45 е/м2
100/м2
- пснпвен степен 26 е/м2 40 е/м2 100/м2
- ппнизпк пд пснпвнипт
степен
15 е/м2 30 е/м2 100/м2
За класата намена ,,Г,,-(Прпизвпдствп,
дистрибуција и сервис), максимален дпзвплен
прпцент за пратешки спдржини (гардерпби,
канцеларии, санитарии, и слишнп), е 15% пд
вкупната внатрещна ппврщина за градба на
пбјектпт.
Реконструкција на објект со промена
на технолошкиот процес, се пресметува со
30% од цената на соодветната зона за
соодветната намена на објектот.
За
тековно
и
инвестиционо
одржување
на
објектите,
поправки,
реконструкции,
адаптации,
урбаносанациони мерки и слични работи, а за кои
не се засметува надоместок за уредување
на градежното земјиште, инвеститорите, ќе
плаќаат надоместок во висина од 1% од
вредноста инвестицијата на градежните и
градежно занатските работи, но не помалку
од 1.000 денари.
Стимулативна регулатива за плаќање
надоместок за уредување на градежно
земјиште
-Инвеститорот
има
право
да
поднесе
барање
за
плаќање
на
надоместокот за уредување на градежно
земјиште на рати со утврдена динамика на
плаќање на следниот начин:
-инвеститорот е должен да уплати
50%(педесет проценти) од утврдениот
износ во договорот, за надомест за
уредување на градежно земјиште на денот
на потпишување на договорот. Останатите
50%(педесет проценти) инвеститорот може
да ги исплати на рати во буџетската година.
6.2. Распоред на надоместокот
уредување на градежно земјиште

за
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Во зависност од опременоста и
опремувањето на градежното земјиште
процентуалното
учество
на
инфрастуктурните објекти и инсталации во
уредувањето на градежното земјиште
изнесува:
- Објекти и инсталации од заедничко
инвестирање
30 %
- Објекти и инсталации од индивидуално
инвестиеање
70 %,
од кои за:
фекална канализација 15 %,
атмосферска канализација 20 %,
водовод 7 %,
улично осветлување 10 %,
коловоз асфалт 37 %,
тротоари 11 %.
Овој распоред на надоместокот за
уредување на градежното земјиште се
однесува и за надоместокот што е платен
од претходни години.
Сопственикот
на
градежното
земјиште мора да обезбеди согласност за
приклучување на објектот на соодветната
примарна или секундарна мрежа за
индивидуално инвестирање од соодветното
комунално претпријатие. До колку за
постојните
комунални
инсталации,
инвеститорот не добие писмена потврда за
исправност на истата од соодветното
комуналното претпријатие, Општината ќе
склучи
Договор
за
регулирање
на
надоместокот за уредување на градежното
земјиште, за индивидуално инвестирање на
инсталациите.
6.3.
Надоместок
изградба
реконструкција на комунални објекти

и

Инвеститорите на комунални
објекти и инсталации: улици, канализација,
водовод, електромрежа, ПТТ мрежа,
кабловска мрежа, како и други видови
објекти
и
инсталации
ќе
плаќаат
надоместок процентуално во висина на
вредноста на предмерот и пресметката од
проектот и тоа:
До100.000 ден.............................................1%
Од 100.000 ден.до 500.000 ден.........0,6 %
но не помалку од 1.000 ден.
Од 500.000 ден. до 1.000.000 ден..... .0,5 %
но не помалку од 3.000 ден.
Од 1.000.000 ден.до 5.00.000 ден........ 0,3 %
но не помалку од 5.000 ден.
Над 5.000.000 ден ................................ 0,2 %
Висината на надоместокот на
градежните работи
се определува со
превземање на цените од тендерска
документација.

Доколку Локалната Самоуправа
нема утврдени цени за определена
градежна работа, истата ќе се определи
според просечната цена од три субјекти во
тековниот период.
6.4. Надоместок за изградба на објекти
во село, вон населени места и по ЛУПД
Инвеститорите
кои
ќе
градат
станбени објекти во урбаното подрачје на
населените места во Општина Прилеп, ќе
плаќаат надоместок за уредувањето на
градежното земјиште во висина од 10 % од
надоместокот од
Основниот степен во
градот.
За
класата
намена
,,Г,,(Производство,
дистрибуција
и
сервиси)како и за класата на намена ,,А4,,
(угостителски,
туристички,
хотелски,
комплекси и одморалишта) ќе се плаќаат
0,05 од вредноста утврдена во оваа
Програма.
За останатите намени на објекти,
ќе се плаќа 30 % од Основниот степен во
градот. Доколку до градежната парцела има
поставено инфраструктура, инвеститорот ќе
плати надоместок во износ од Основниот
степен во градот, према процентот даден
во точка 6.2. од оваа Програма.
Инвеститорите кои ќе градат во
урбаното
подрачје
согласно
на
Урбанистичкиот план вон населени места
или
Локална
урбанистичка
планска
документација во Општина Прилеп,
ќе
плаќаат надоместок за
заедничкото
инвестирање во износ од
30 % од
Основниот степен во градот. Доколку до
градежната
парцела
има
поставено
инфраструктура, инвеститорот ќе плати
надоместок во износ од Основниот степен
во градот, према процентот даден во точка
6.2. од оваа Програма.
Овие инвеститори сами си го
уредуваат
градежното
земјиште
на
потесната локација и си обезбедуваат
приклучок на комуналните инсталации.
7. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА
СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА
ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
ИНФРАСТРУКТУРАТА
Во случај кога градежното земјиште
е
уредено
со
изградена
основна
инфраструктурна мрежа, а во локалитетот
каде се наоѓа градежната парцела нема
или не е целосно изградена секундарната
инфраструктура,
а
сопственикот
на
земјиштето инсистира сам со свои средства
да ја гради истата согласно заверена
техничка
документација
за
градење,
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должен е на Локалната самоуправа за
изградената
основна
мрежа,
да
и
надокнади трошок во висина од 30 % од
надоместокот за уредување на градежното
земјиште утврден со Програмата и да
овозможи на идните сопственици на
земјиштето
приклучување
на
инфраструктурните мрежи без да му платат
надоместок.
Инфраструктурната мрежа што ќе ја гради
сам треба да биде технички примена од
соодветното комунално претпријатие и
истата да ја предаде на локалната
самоуправа без надоместок.
За изграден објект
или комунална
инфраструктура, која технички е примена и
со неа стопанисува соодветно надлежно
претпријатие, а по доставена соодветна
признаница, на инвеститорот ќе му биде
одбиен
процент
од
индивидуалното
задолжение за користење на тој објект или
инсталација.
Оваа изградена инфраструктурна мрежа
мора да биде предадена на локалната
самоуправа без надоместок, да се
овозможи приклучување на нови идни
корисници на земјиштето, а новите
корисници на земјиштето да и надоместат
на
локалната
самоуправа
целосен
надоместок за уредување на градежното
земјиште.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник
на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина
Прилеп"
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП
ЗА 2014 ГОДИНА
1. Програмата за изработка на урбанистички
планови на територијата на Општина Прилеп за
2014 година, се објавува во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 103/2
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

8. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
1. За спроведувањето на оваа Програма
надлежен е Градоначалникот на Општина
Прилеп.
2. Програмата влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во
,,Сл.гласник на Општина Прилеп,,.

Број 07 – 101/2
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески
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Врз пснпва на шл.17 пд Закпнпт за прпстпрнп и урбанистишкп планираое (Сл.весник на РМ
бр.60/11 и 144/12) ,шл.22,ст.1,т.1 и шл.36 пд Закпнпт за лпкална сампуправа(Сл.весник на РМ бр.5/02) и
шл.26 пд Статутпт на ппщтина Прилеп(Сл.гласник на ппщтина Прилеп бр.4/05 и 10/08) Спветпт на
ппщтина Прилеп на седницата пдржана на ден 15.01.2014 гпдина, дпнесе:
ПРОГРАМА
за израбптка на урбанистишки планпви на теритпријата
на Опщтина Прилеп за 2014 гпдина
1.Вовед
Гпдищната прпграма за израбптка на урбанистишките планпви на ппщтина Прилеп за 2014 гпдина
претставува пснпва за израбптка и дпнесуваое на Детални урбанистишки планпви и Урбанистишки
планпви за населените места вп Опщтината , пснпва за уредуваое и ппремуваое на градежнптп
земјищте и е сегмент пд пптребната дпкументација за дпбпваое на спгласнпст за израбптените планпви
пд Министерствп за трансппрт и врски.
2.Планирани активности
а. Урбанистишкп планираое
б. Детални урбанистишки планпви пп ГУП
I. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
1

Детален Урбанистички план за УЕ 1
1.1. Урбан блпк 1.01
1.2 Урбан блпк 1.02
1.3. Урбан блпк 1.03

2

Детален Урбанистички план за УЕ 2
2.1. Урбан блпк 2.01
2.2 Урбан блпк 2.02
2.3 Урбан блпк 2.03

3

Детален Урбанистички план за УЕ 3
3.1. Урбан Блпк 3.01

4

Детален Урбанистички план за УЕ 4
4.1. Урбан Блпк 4.01
4.2. Урбан Блпк 4.02
4.3. Урбан Блпк 4.03

5

Детален Урбанистички план за УЕ 5
5.1. Урбан Блпк 5.01
5.2. Урбан Блпк 5.02
5.3. Урбан Блпк 5.03

6

Детален Урбанистички план за УЕ 6
6.1. Урбан Блпк 6.01

7

Детален Урбанистички план за УЕ 7
7.1. Урбан Блпк 7.01
7.2. Урбан блпк 7.02

8

Детален Урбанистички план за УЕ 8
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8.1 Урбан Блпк 8.01
8.2 Урбан Блпк 8.02
8.3 Урбан Блпк 8.03
8.4 Урбан Блпк 8.04
9

Детален Урбанистички план за УЕ 9
9.1 Урбан блпк 9.01
9.2 Урбан блпк 9.02
9.3 Урбан блпк 9.03

10

Детален урбанистички план за УЕ 10
10.1. Урбан блпк 10.01

11

Детален урбанистички план за УЕ 11
11.1 Урбан Блпк 11.01
11.2 Урбан Блпк 11.02
11.3 Урбан Блпк 11.03
11.4 Урбан Блпк 11.06
11.5 Урбан Блпк 11.07

12

Детален Урбанистички план за УЕ 12
12.1 Урбан Блпк 12.01
12.2 Урбан Блпк 12.02
12.3 Урбан Блпк 12.03

13

Детален Урбанистички план за УЕ 13
13.1 Урбан Блпк 13.01
13.2 Урбан блпк 13.02
13.3 Урбан блпк 13.03

14

Детален урбанистички план за УЕ 14
14.1 Урбан блпк 14.01

15

Детален урбанистички план за УЕ 15
15.1 Урбан блпк 15.01
15.2 Урбан блпк 15.02

16

Детален Урбанистички план за УЕ 16
16.1 Урбан блпк 16.01
16.2 Урбан блпк 16.02
16.3 Урбан блпк 16.03

17

Детален урбанистички план за УЕ 17
17.1 Урбан блпк 17.01
17.2 Урбан блпк 17.02
17.3 Урбан блпк 17.03
17.4 Урбан блпк 17.04
17.5 Урбан блпк 17.05
17.8 Урбан блпк 17.08

18

Детален урбанистички план за УЕ 18
18.1 Урбан блпк 18.01
18.2 Урбан блпк 18.02
18.3 Урбан блпк 18.03
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19

Детален урбанистички план за УЕ 19
19.1 Урбан блпк 19.01
19.2 Урбан блпк 19.02
19.3 Урбан блпк 19.03
19.4 Урбан блпк 19.04
19.5 Урбан блпк 19.05
19.6 Урбан блпк 19.06
19.7 Урбан блпк 19.07
19.8 Урбан блпк 19.08
19.9 Урбан блпк 19.09

20

Детален урбанистички план за УЕ 20
20.1 Урбан Блпк 20.01
20.2 Урбан Блпк 20.02
20.3 Урбан блпк 20.03
20.4 Урбан Блпк 20.04
20.5 Урбан блпк 20.05
20.6 Урбан блпк 20.06
20.7 Урбан блпк 20.07

21

Детален урбанистички план за УЕ 21
20.1 Урбан блпк 21.01
20.2 Урбан блпк 21.02
II. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛА
1.Урбанистишки план за с. Алинци
2.Урбанистишки план за с. Белпвидица
3.Урбанистишки план за с. Берпвци
4.Урбанистишки план за с. Бещищте
5.Урбанистишки план за с. Бпнше
6.Урбанистишки план за с. Вепршани
7.Урбанистишки план за с. Врпскп
8.Урбанистишки план за с. Веселшани
9.Урбанистишки план за с.Витплищте
10.Урбанистишки план за с. Вплкпвп
11.Урбанистишки план за с. Галишани
12.Урбанистишки план за с. Гплемп Кпоари
13.Урбанистишки план за с. Гплем Радпбил
14.Урбанистишки план за с. Гудакпвп
15.Урбанистишки план за с. Дабница
16.Урбанистишки план за с. Дрен
17.Урбанистишки план за с. Ерекпвци
18.Урбанистишки план за с. Дуое
19.Урбанистишки план за с. Живпвп
20.Урбанистишки план за с. Загпрани
21.Урбанистишки план за с. Кадинп селп
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22.Урбанистишки план за с. Кален
23.Урбанистишки план за с. Клепаш
24.Урбанистишки план за с. Кпкре
25.Урбанистишки план за с. Канатларци
26.Урбанистишки план за с. Крстец
27.Урбанистишки план за с. Крущевица
28.Урбанистишки план за с. Ленищте
29.Урбанистишки план за с. Лппатица
30.Урбанистишки план за с. Мажушищте
31.Урбанистишки план за с. Мал Радпбил
32.Урбанистишки план за с. Малп Кпоари
33.Урбанистишки план за с. Малп Рувци
34.Урбанистишки план за с. Манастир
35.Урбанистишки план за с. Марул
36.Урбанистишки план за с. Никпдин
37.Урбанистишки план за с. Нпвп Лагпвп
38.Урбанистишки план за с. Оревпец
39.Урбанистишки план за с. Пещтани
40.Урбанистишки план за с. Плетвар
41.Урбанистишки план за с. Ппдмпл
42.Урбанистишки план за с. Прилепец
43.Урбанистишки план за с. Пплшищте
44.Урбанистишки план за с. Присад
45.Урбанистишки план за с. Ракле
46.Урбанистишки план за с. Селце
47.Урбанистишки план за с. Смплани
48.Урбанистишки план за с. Старп Лагпвп
49.Урбанистишки план за с. Тпплица
50.Урбанистишки план за с. Тппплшани
51.Урбанистишки план за с. Трпјаци
52.Урбанистишки план за с. Трпјкрсти
53.Урбанистишки план за с. Царевиќ
54.Урбанистишки план за с. Чанищта
55.Урбанистишки план за с. Чепигпвп
56.Урбанистишки план за с.Чумпвп
57.Урбанистишки план за с. Шелеверци
57.Урбанистишки план за с. Штавица
3.Финансирање
За финансираое пп урбанистишките планпви пд прпграмата ќе се пбезбедат средства пд
Бучетпт на ппщтина прилеп за 2014 г и сампфинансираое.
4.Завршни одредби
Вп текпт на гпдината вп зависнпст пд пптребите , прпграмата мпже да претрпи измени и
дппплнуваоа.
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Врз пснпва на гпдищната прпграма за израбптка на урбанистишките планпви, Опщтината какп
нарашател на планпт склушува дпгпвпр за израбптка на планпви спгласнп Закпнпт , сп правни лица кпи
имаат пвластуваое и лиценци за израбптка на урбанистишките планпви.
Оваа прпграма влегува вп сила нареднипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп ,,Службен гласник
на Опщтина Прилеп,,
Број 07 – 101/3
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник
на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН НА ЈП ЗА ПУП - ПРИЛЕПЗА 2014
ГОДИНА

1. Решението за давање согласност на
Финансискиот план на ЈП за ПУП - Прилеп за
2014 година, се објавува во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 103/3
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/2002), член 11 став 1 од
Законот за јавни претпријатија (“Службен весник
на РМ” бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006,
22/2007, 83/2009, 6/2012) и член 26 став 1 точка
30 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005
и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на
седницата, одржана на 15.01.2014 година,
донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
за давање согласност на Финансискиот план на
,,ЈП за ПУП’’- Прилеп за 2014година.
1.Се дава спгласнпст на Финансискипт
план на ,,ЈП за ПУП’’- Прилеп за 2014 гпдина.
2.Рещениетп ќе се пбјави вп “Службен
гласник на Опщтина Прилеп”.
Број 07 – 101/4
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник
на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН НА ЈКП ,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ПРИЛЕП ЗА 2014 ГОДИНА

1. Решението за давање согласност на
Финансискиот план на ЈКП ,,Водовод и
канализација“- Прилеп за 2014 година, се
објавува во "Службен гласник на Општина
Прилеп".
Број 08 - 103/4
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр. 5/2002), член 11 став 1 од Законот за јавни
претпријатија (“Службен весник на РМ” бр.38/96,
6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 6/2012) и
член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина
Прилеп на седницата, одржана на 15.01.2014 година,
донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
за давање согласност на Финансискиот план на ЈКП
,,Водовод и канализација’’ - Прилеп за 2014 година
1. Се дава согласност на Финансискиот
план на ЈКП ,,Водовод и канализација’’- Прилеп
за 2014 година.
2. Решението ќе се објави во “Службен
гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 – 101/5
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник
на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина
Прилеп"
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
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З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ЈКП
,,ПАЗАРИ“-ПРИЛЕП ЗА 2014 ГОДИНА

1. Решението за давање согласност на
Финансискиот план на ЈКП ,,Пазари“-Прилеп за 2014
година, се објавува во "Службен гласник на Општина
Прилеп".
Број 08 - 103/5
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7
од Законот за јавни претпријатија (“Службен
весник на РМ” бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006,
22/2007, 83/2009, 6/2012) и член 26 став 1 точка
30 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005
и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на
седницата, одржана на 15.01.2014 година,
донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од
за давање согласност на Програмата за работа
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник
на ЈП за ПУП - Прилеп планирани активности
на РМ” бр. 5/2002), член 11 став 1 од Законот за јавни
во 2014 година
претпријатија (“Службен весник на РМ” бр.38/96,
6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 6/2012) и
член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина
1.Се дава согласност на Програмата за
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. работа на
ЈП за ПУП- Прилеп-планирани
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина активности во 2014 година.
Прилеп на седницата, одржана на 15.01.2014 година,
2.Решението ќе се објави во “Службен гласник
донесе:
на Општина Прилеп”.
Р Е Ш Е Н И Е
за давање согласност на Финансискиот план на
Број 07 – 101/7
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈКП ,,Пазари’’- Прилеп за 2014 година
15.01.2014 година
на Советот на Општина Прилеп
Прилеп

1.Се дава согласност на Финансискиот
план на ЈКП ,,Пазари’’- Прилеп за 2014 година
2.Решението ќе се објави во “Службен
гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 – 101/6
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник
на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА
РАБОТА НА ЈП ЗА ПУП - ПРИЛЕП ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ
ВО 2014 ГОДИНА

1. Решението за давање согласност на
Програмата за работа на ЈП за ПУП - Прилеп
-планирани активности во 2014 година, се
објавува во "Службен гласник на Општина
Прилеп".
Број 08 - 103/6
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на
РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина
Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот
на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА И
РАЗВОЈ СО ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА
ЗА 2014 ГОДИНА НА ЈКП,,ВОДОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЈА’’-ПРИЛЕП

1. Решението за давање согласност на
Програмата за работа и развој со инвестициони
вложувања за 2014 година на ЈКП,,Водовод и
канализација’’-Прилеп, се објавува во "Службен
гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 103/7
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од Законот
за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.
5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни
претпријатија (“Службен весник на РМ” бр.38/96,
6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 6/2012) и
член 26 став 1 точка 47 од Статутот на Општина
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Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. за давање согласност на Програмата за работа и
6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина развој на ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп за 2014 година
Прилеп на седницата, одржана на 15.01.2014 година,
донесе:
1.Се дава согласност на Програмата за
работа и развој на ЈКП ,,Пазари’’- Прилеп за
Р Е Ш Е Н И Е
2014 година.
за давање согласност на Програмата за работа и
2.Решението ќе се објави во ,,Службен
развој со инвестициони вложувања за 2014
гласник на Општина Прилеп’’.
година на ЈКП,,Водовод и канализација’’Број 07 – 101/9
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Прилеп
15.01.2014 година
Прилеп

1.Се дава согласност на на Програмата за
работа и развој со инвестициони вложувања за
2014 година на ЈКП ,,Водовод и канализација’’Прилеп.
2.Решението ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Прилеп’’.
Број 07 – 101/8
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник
на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА
РАБОТА И РАЗВОЈ НА ЈКП ,,ПАЗАРИ“
- ПРИЛЕП ЗА 2014 ГОДИНА

1. Решението за давање согласност на
Програмата за работа и развој на ЈКП ,,Пазари“ Прилеп за 2014 годин, се објавува во "Службен
гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 103/8
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7
од Законот за јавни претпријатија (“Службен
весник на РМ” бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006,
22/2007, 83/2009, 6/2012) и член 26 став 1 точка
47 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005
и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на
седницата, одржана на 15.01.2014 година,
донесе:

Р

Е

Ш

Е

Н

И

Е

на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник
на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА
СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ
ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈКП ,,ПАЗАРИ“ - ПРИЛЕП
ЗА 2014 ГОДИНА

1. Решението за давање согласност на
Програмата за субвенционирање на трошоците од
работењето на ЈКП ,,Пазари“ - Прилеп за 2014
година, се објавува во "Службен гласник на Општина
Прилеп".
Број 08 - 103/9
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот
за јавни претпријатија (“Службен весник на РМ”
бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,
6/2012) и член 26 став 1 точка 47 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на
Општина Прилеп на седницата, одржана на
15.01.2014 година, донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
за давање согласност на Програмата за
субвенционирање на трошоците
од работењето на ЈКП ,,Пазари’’- Прилеп за 2014
година
1.Се дава согласност на Програмата за
субвенционирање на трошоците од работењето на
ЈКП ,,Пазари’’- Прилеп за 2014 година.
2.Решението ќе се објави во ,,Службен гласник
на Општина Прилеп’’.
Број 07 – 101/10
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески
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Службен гласник на Општина Прилеп Бр. 1 од 15.01.2014 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, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на
Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА
РАБОТА НА ЈОУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
,,БОРКА ТАЛЕСКИ“ - ПРИЛЕП, ЗА 2014
ГОДИНА

1.
Решението
за
давање
согласност на Програмата за работа на ЈОУ
Градска библиотека ,,Борка Талески“ - Прилеп,
за 2014 година, се објавува во "Службен гласник
на Општина Прилеп".
Број 08 - 103/10
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/2002 ) и член 26 став 1 точка
47 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005
и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на
седницата, одржана на 15.01.2014 година,
донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
за давање согласност на Програмата за работа на
ЈОУ Градска библиотека ,,Борка Талески’’ за
2014 година
1.Се дава согласност на Програмата за
работа на ЈОУ Градска библиотека ,,Борка
Талески’’ за 2014 година.
2.Решението ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Прилеп’’.
Број 07 – 101/11
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник
на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА БР.07-1793/3
ОД 11.07.2013 ГОДИНА И ОДЛУКАТА
БР.07-1793/4 ОД 11 07.2013 ГОДИНА

1. Одлуката за поништување на Одлуката
бр.07-1793/3 од 11.07.2013 година и Одлуката
бр.07-1793/4 од 11 07.2013 година, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 103/11
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и
член 62 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ” бр.5/2002), како и врз
основа на член 26 став 1 точка 33 и член 60 од
Статутот на општина Прилеп („ Службен
гласник на општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и
11 /2008), Советот на општина Прилеп на
седницата одржана на ден 15.01.2014 година,
донесе:
О Д Л У К А
за поништување на Одлукатабр.07-1793/3 од
11.07.2013 година и Одлуката бр.07-1793/4 од 11
07.2013 година
Член 1
Со оваа Одлука се поништува Одлуката
бр.07-1793/3 од 11.07.2013 година и Одлуката
бр.07-1793/4 од 11.07.2013 година („Службен
гласник на Општина Прилеп бр.10/2013)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на општина
Прилеп”.
Број 07 – 101/12
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник
на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНО
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ - ПРИЛЕП

1. Одлуката за давање на користење на
движни ствари на Јавно претпријатие за
просторно и урбанистичко планирање - Прилеп,
се објавува во "Службен гласник на Општина
Прилеп".
Број 08 - 103/12
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески
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Службен гласник на Општина Прилеп Бр. 1 од 15.01.2014 година
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и
член 62 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002), како и врз
основа на член 26 став 1 точка 33 и член 60 од
Статутот на општина Прилеп („ Службен
гласник на општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и
11 /2008), Советот на општина Прилеп на
седницата одржана на ден 15.01.2014 година,
донесе:
О Д Л У К А
за давање на користење на движни ствари на
Јавно претпријатие за просторно и урбанистичко
планирање – Прилеп
Член 1
Со оваа Одлука на Јавното претпријатие
за просторно и урбанистичко планирање-Прилеп
му се даваат на користење движни ствари –
моторни возила, со следните карактеристики:
1.Автобус тип MАN NL222,бр.на
шасија WMАА103536БO16846.
2. автобус тип MАN NL222,бр.на шасија
WMАА103541БO16851
3. автобус тип MАN NL222,бр.на шасија
WMАА103543БO16853.
4. автобус тип MАN NL222,бр.на шасија
WMАА103542БO16852.
5. автобус тип MАN NL222,бр.на шасија
WMАА103545БO1685.
Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа
одлука се даваат на користење на Јавното
претпријатие за просторно и урбанистичко
планирање- Прилеп, без надомест.
Член 3
Градоначалникот на општина Прилеп
склучува договор со директорот на ЈП за ПУП Прилеп со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 на оваа одлука кои
се даваат на користење.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила од денот на
објавувањето во „Службен гласник на општина
Прилеп“.
Број 07 – 101/13
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп ("Службен
гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005
и 11/2008) Градоначалникот на Општина
Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СТАВАЊЕ
ВОН СИЛА НА ДЕЛ ОД ДЕТАЛЕН УРБАНИСТЧКИ
ПЛАН ЗА ДЕЛ ОД УБ 11.01 И ДЕЛ ОД УБ 11.05
ОПШТИНА ПРИЛЕП, ПЛАНСКИ ПЕРИОД
2011-2016 ГОДИНА

1. Одлуката за ставање вон сила на дел од
Детален урбанистчки план за дел од УБ 11.01 и дел
од УБ 11.05 Општина Прилеп, плански период 20112016 година, се објавува во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 103/13
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз пснпва на шлен 26 став 4 пд Закпнпт за
прпстпрнп и урбанистишкп планираое (,,Сл.весник
на РМ,,бр.51/2005,137/2007, 91/2009, 124/2010,
18/2011, 53/2011, 144/2011 и 55/2013) шлен 22 став
1, т.1 и шлен 36 пд Закпнпт за лпкална сампуправа
(,,Сл.весник на РМ,,бр.5/2002) и шлен 26 пд Статутпт
на Опщтина Прилеп (,,Сл.гласник на Опщтина
Прилеп,, бр.6/2003), Спветпт на Опщтина Прилеп на
седница пдржана на ден 15.01.2014 дпнесе:
ОДЛУКА
за ставаое впн сила на дел пд Детален урбанистшки
план за дел пд УБ 11.01 и дел пд УБ 11.05 Опщтина
Прилеп, плански перипд 2011-2016 г.
Чл.1
Се става впн сила дел пд Деталнипт урбанистишки
план за дел пд УБ 11.01 и дел пд УБ 11.05 Опщтина
Прилеп, плански перипд 2011-2016г., дпнесен сп
Одлука на Спветпт на Опщтина Прилеп бр.07-2133/3
пд 24.08.2012 гпд., сп следните граници:

северп-истпк ............КП бр.1505-дел, КП
бр.1507-дел и КП бр.1510-дел

југп-истпк .................КП бр.1510-дел, КП
бр.1509-дел и КП бр.8300/1-дел

југп-запад ................ КП бр.8300/1-дел, КП
бр.8303/1-дел, КП бр.8299/39-дел, КП бр.1508/1дел, имптна граница на КП бр.1505 и КП бр.1507

северп-запад........... КП бр.1505-дел
Чл.2
Спставен дел на пва Предлпг-Одлука е Графишки
прилпг бр.09-4169/1 пд 02.12 2013 гпд.
Образложение
Сп Одлука на Спветпт на Опщтина Прилеп бр.071045/13 пд 27.04.2012 гпд., дпнесен е Детален
урбанистишки план за УЕ бр.11,УБ 11.04 и 11.05
Опщтина Прилеп, плански перипд 2011-2016г.
Сп Одлука на Спветпт на Опщтина Прилеп бр.072133/3 пд 24.08.2012 гпд., дпнесен е Детален
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Службен гласник на Општина Прилеп Бр. 1 од 15.01.2014 година
урбанистишки план за дел пд УБ 11.01 и дел пд УБ
11.05 Опщтина Прилеп, плански перипд 2011-2016г.
Делпт пд Деталнипт урбанистишки план за дел пд
УБ 11.01 и дел пд УБ 11.05 Опщтина Прилеп,
плански перипд 2011-2016г. ппищан сп границите
вп шл.2 пд пваа пдлука, не е успгласен сп Детален
урбанистишки план за УЕ бр.11,УБ 11.04 и 11.05
Опщтина Прилеп, плански перипд 2011-2016г.
Од пришини щтп веќе е птппшната реализација на
тпј дел спгласнп Детален урбанистишки план за УЕ
бр.11,УБ 11.04 и 11.05 Опщтина Прилеп, плански
перипд 2011-2016г, не е мпжна примена на истипт
дел пд Детален урбанистишки план за дел пд УБ
11.01 и дел пд УБ 11.05 Опщтина Прилеп, плански
перипд 2011-2016г, се дп дпнесуваое на измена и
дппплнуваое на тпј дел спгласнп Закпнпт за
прпстпрнп и урбанистишкп планираое.
Број 07 – 101/14
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник
на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина
Прилеп"
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОШИРУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА
ЈП ЗА ПУП - ПРИЛЕП
1. Решението за давање согласност на
Одлуката за проширување на дејноста на ЈП за
ПУП - Прилеп, се објавува во "Службен гласник
на Општина Прилеп".
Број 08 - 103/14
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на, член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр. 5/2002), член 11
став 1 точка 2 од Законот за јавни претпријатија
(“Службен весник на РМ” бр.38/96, 6/2002,
40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 6/2012) и
член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина
Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот
на Општина Прилеп на седницата, одржана на
15.01.2014 година, донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
за давање согласност на Одлуката за
проширување на дејноста
на ,,ЈП за ПУП’’ – Прилеп

1.Се дава согласност на Одлуката за
проширување на дејноста на ,,ЈП за ПУП’’Прилеп бр.03-001/6 од 08.01.2014 година,
донесена од Управниот одбор на ова
претпријатие.
2.Ова Решение влегува во сила од денот
на објавувањето во ,,Службен гласник на
општина Прилеп’’.
Број 07 – 101/15
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник
на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина
Прилеп"
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ЗОНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА ПАЗАРАНАТА ВРЕДНОСТ НА
НЕДВИЖНИОТ ИМОТ
1. Одлуката за изменување на Одлуката за
формирање на зони за утврдување на пазараната
вредност на недвижниот имот, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 103/15
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15
од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/2002), член 26 став 1 точка
46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и
4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп
на седницата, одржана на 15.01.2014 година,
донесе:
ОДЛУКА
за изменување на Одлуката за формирање на
зони за утврдување на пазараната вредност
на недвижниот имот
Член 1
Се менува Член 2 од одлуката за формирање на
зони за утврдување на пазарна вредност на
недвижен имот (Службен гласник на општина
Прилеп бр.11 од 29.11. 2010 година) и гласи:
При определувањето на пазарната вредност на
недвижниот имот:
ЕКСТРА ЗОНА
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зоната ЕКСТРА одговара на ШЕСТА
зона, утврдена во Член 16 од Методологијата за
утврдување
на
пазарната
вредност
на
недвижниот имот
(„Службен весник на Р
Македонија бр.54 од 27.04.2012 )., при пресметка
на станови, стамбени куќи, деловни згради и
деловни простории.
При пресметка на помошни објети не се
пресметува макролокација.
При пресметка на гаражите за ЕКСТРА
зона одговара ДВАНАЕСЕТТА зона утврдена во
Член 16 од Методологијата за утврдување на
пазарната вредност на недвижниот имот
(Службен весник на Р Македонија бр.54 од
27.04.2012),
Екстра зона при определување на
пазарната вредност кај градежното неизградено
земјиште одговара на ШЕСНАЕСЕТТА зона
При
утврдувањето
на
пазарната
вредност на недвижниот имот кои се наоѓаат во
границите на Екстра зоната во зависност од
локацијата покрај примарните зони
да се
користрат и подзоните.
ПРВА ЗОНА
зоната ПРВА одговара на СЕДМА зона
утврдена во Член 16 од Методологијата за
утврдување
на
пазарната
вредност
на
недвижниот имот
(Службен весник на Р
Македонија бр.54 од 27.04.2012)., при пресметка
на станови, стамбени куќи, деловни згради и
деловни простории.
При пресметка на помошни објети не се
пресметува макролокација.
При пресметка на гаражи за ПРВА зона
одговара ТРИНАЕСЕТТА зона утврдена во Член
16 од Методологијата за утврдување на
пазарната вредност на недвижниот имот
(Службен весник на Р Македонија бр.54 од
27.04.2012 ),
ПРВА зона при определување на
пазарната вредност кај градежното неизградено
земјиште одговара на СЕДУМНАЕСЕТТА зона
При
утврдувањето
на
пазарната
вредност на недвижниот имот кои се наоѓаат во
границите на ПРВА зоната во зависност од
локацијата покрај примарните зони
да се
користрат и подзоните.
ВТОРА ЗОНА
зоната ВТОРА одговара на ОСМА зона
утврдена во Член 16 од Методологијата за
утврдување
на
пазарната
вредност
на
недвижниот имот
(Службен весник на Р
Македонија бр.54 од 27.04.2012)., при пресметка
на станови, стамбени куќи, деловни згради и
деловни простории.
При пресметка на помошни објети не се
пресметува макролокација.

При пресметка на гаражи за ВТОРА
зона одговара ТРИНАЕСЕТТА зона утврдена во
Член 16 од Методологијата за утврдување на
пазарната вредност на недвижниот имот
(Службен весник на Р Македонија бр.54 од
27.04.2012 ).,
ВТОРА зона при определување на
пазарната вредност кај градежното неизградено
земјиште одговара на СЕДУМНАЕСЕТТА зона
При
утврдувањето
на
пазарната
вредност на недвижниот имот кои се наоѓаат во
границите на ВТОРА зоната во зависност од
локацијата покрај примарните зони
да се
користрат и подзоните.
ТРЕТА ЗОНА
зоната ТРИ одговара на ДЕВЕТА зона
утврдена во Член 16 од Методологијата за
утврдување
на
пазарната
вредност
на
недвижниот имот
(Службен весник на Р
Македонија бр.54 од 27.04.2012 )., при пресметка
на станови, стамбени куќи, деловни згради и
деловни простории.
При пресметка на помошни објети не се
пресметува макролокација.
При пресметка на гаражи за ТРЕТА зона
одговара ТРИНАЕСЕТТА зона утврдена во Член
16 од Методологијата за утврдување на
пазарната вредност на недвижниот имот
(Службен весник на Р Македонија бр.54 од
27.04.2012 ).,
ТРЕТА зона при определување на
пазарната вредност кај градежното неизградено
земјиште одговара на СЕДУМНАЕСЕТТА зона
При
утврдувањето
на
пазарната
вредност на недвижниот имот кои се наоѓаат во
границите на ТРЕТА зоната во зависност од
локацијата покрај примарните зони
да се
користрат и подзоните.
ЧЕТВРТА ЗОНА
зоната ЧЕТИРИ одговара на ДЕСЕТА
зона утврдена во Член 16 од Методологијата за
утврдување
на
пазарната
вредност
на
недвижниот имот
(Службен весник на Р
Македонија бр.54 од 27.04.2012 )., при пресметка
на станови, стамбени куќи, деловни згради и
деловни простории.
При пресметка на помошни објети не се
пресметува макролокација.
При пресметка на гаражи за ЧЕТВРТА
зона одговара ЧЕТИРНАЕСЕТТА зона утврдена
во Член 16 од Методологијата за утврдување на
пазарната вредност на недвижниот имот (
Службен весник на Р Македонија бр.54 од
27.04.2012 )
ЧЕТВРТА зона при определување на
пазарната вредност кај градежното неизградено
земјиште одговара на ОСУМНАЕСЕТТА зона
При
утврдувањето
на
пазарната
вредност на недвижниот имот кои се наоѓаат во
границите на ЧЕТВРТА зоната во зависност од

21
___________________________________________________________________________

Службен гласник на Општина Прилеп Бр. 1 од 15.01.2014 година
локацијата покрај примарните зони
да се
користрат и подзоните.
ПЕТТА ЗОНА
зоната
ПЕТ
одговара
на
ЕДИНАЕСЕТТА зона утврдена во Член 16 од
методологијата за утврдување на пазарната
вредност на недвижниот имот (Службен весник
на Р Македонија бр.54 од 27.04.2012 )., при
пресметка на станови, стамбени куќи, деловни
згради и деловни простории.
При пресметка на помошни објети не се
пресметува макролокација.
При пресметка на гаражи за ПЕТТА
зона одговара ЧЕТИРНАЕСЕТТА зона утврдена
во Член 16 од методологијата за утврдување на
пазарната вредност на недвижниот имот
(„Службен весник на Р Македонија бр.54 од
27.04.2012).,
ПЕТТА зона при определување на
пазарната вредност кај градежното неизградено
земјиште одговара на ОСУМНАЕСЕТТА зона
При
утврдувањето
на
пазарната
вредност на недвижниот имот кои се наоѓаат во
границите на ПЕТТА зоната во зависност од
локацијата покрај примарните зони
да се
користрат и подзоните.
ШЕСТА ЗОНА
зоната
ШЕСТ
одговара
на
ДВАНАЕСЕТТА зона утврдена во Член 16 од
методологијата за утврдување на пазарната
вредност на недвижниот имот (Службен
весник на Р Македонија бр.54 од 27.04.2012 ).,
при пресметка на станови, стамбени куќи,
деловни згради и деловни простории.
При пресметка на помошни објети не
се пресметува макролокација.
При пресметка на гаражи за ШЕСТА
зона одговара ЧЕТИРНАЕСЕТТА зона
утврдена во Член 16 од методологијата за
утврдување на пазарната вредност на
недвижниот имот (Службен весник на Р
Македонија бр.54 од 27.04.2012).,
ШЕСТА зона при определување на
пазарната
вредност
кај
градежното
неизградено
земјиште
одговара
на
ОСУМНАЕСЕТТА зона
При утврдувањето на пазарната
вредност на недвижниот имот кои се наоѓаат
во границите на ШЕСТА зоната во зависност
од локацијата покрај примарните зони да се
користрат и подзоните.
Член 2
Оваа одлука стапува во сила со денот на
објавување во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.
Број 07 – 101/16
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник
на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕТИ
УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО
ДУП ЗА УАЕ БР.17-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР.3, НА КП
БР.8820/2-КО ПРИЛЕП., НА БАРАЊЕ ОД
МИРЧЕСКИ МЕТОДИЈА

1. Одлуката за утврдување неисполнети
услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно
ДУП за УАЕ бр.17-дел, објект бр.3, на КП бр.8820/2КО Прилеп., на барање од Мирчески Методија, се
објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 103/16
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и
член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина
Прилеп (“Сл. гласник на општина Прилеп” бр.
6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина
Прилеп на седницата одржана на 15.01.2014 година,
донесе:
ОДЛ УКА
за утврдување неисполнети услови за донесување
на урбанистичко планска документација со која ќе
се
изврши
промена
на
сообраќајната
инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ
бр.17-дел, објект бр.3, на КП бр.8820/2-КО Прилеп,
на барање од Мирчески Методија
Член 1
Се утврдува дека не се исполнети услови за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена
согласно ДУП за УАЕ бр.17-дел, објект бр.3, на КП
бр.8820/2-КО Прилеп.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.
Број 07 – 101/17
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник
на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА,ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО
ДУП ЗА УАЕ БР.4,УБ 4/2-ДЕЛ, БЛОК Б, ОБЈЕКТ
БР.1, НА КП БР.1383-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ
ОД АБДУЛОФСКА ФЕТИЈЕ

1. Одлуката за утврдување
исполнети
услови
за
донесување
на
урбанистичко планска документација со која ќе
се
изврши
промена
на
сообраќајната
инфраструктура, предвидена согласно ДУП за
УАЕ бр.4,УБ 4/2-дел,блок Б, објект бр.1, на КП
бр.1383-КО Прилеп, на барање од Абдулофска
Фетије, се објавува во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 103/17
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6
од Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација(,,Сл. весник на РМ,,
56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од
Статутот на Општина Прилеп (“Сл. гласник на
општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08)
Советот на општина Прилеп на седницата
одржана на 15.01.2014 година, донесе:

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Прилеп”.
Број 07 – 101/18
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
локалната самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина
Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп"
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на
Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ
ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА
СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.4,ДЕЛ ОД УБ 4/1
БЛОК А, ОБЈЕКТ БР.1, НА КП БР.7623-КО
ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД БАЈРАМОСКИ
АШИМ
1. Одлуката за утврдување исполнети
услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно
ДУП за УАЕ бр.4,дел од УБ 4/1 Блок А, објект бр.1,
на КП бр.7623-КО Прилеп, на барање од Бајрамоски
Ашим, се објавува во "Службен гласник на Општина
Прилеп".
Број 08 - 103/18
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

ОДЛ УКА
за утврдување исполнети услови
за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена
на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.4,УБ 4/2дел,блок Б, објект бр.1, на КП бр.1383-КО
Прилеп, на барање од Абдулофска Фетије

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на
општина Прилеп на седницата одржана на
15.01.2014 година, донесе:

Член 1
Се утврдува дека се исполнети услови
за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена
на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.4,УБ 4/2дел,блок Б, објект бр.1, на КП бр.1383-КО
Прилеп.

ОДЛ УКА
утврдување
исполнети
услови
за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена
согласно ДУП за УАЕ бр.4,дел од УБ 4/1 Блок А,
објект бр.1, на КП бр.7623-КО Прилеп, на барање
од Бајрамоски Ашим
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Член 1
Се утврдува дека се исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена
на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.4,дел од
УБ 4/1 Блок А, објект бр.1, на КП бр.7623-КО
Прилеп.

ОДЛ УКА
за утврдување неисполнети услови за
донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена
на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена согласно ГУП на град Прилеп,
објект бр.1, на КП бр.23040-КО Прилеп, на
барање од Божиновски Благоја

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Прилеп”.

Член 1
Се утврдува дека не се исполнети
услови за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
промена на сообраќајната инфраструктура,
предвидена согласно ГУП на град Прилеп,
објект бр.1, на КП бр.23040-КО Прилеп.

Број 07 – 101/19
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот
за локалната самоуправа ("Службен весник на
РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ
ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА
СОГЛАСНО ГУП НА ГРАД ПРИЛЕП, ОБЈЕКТ
БР.1, НА КП БР.23040
-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
БОЖИНОВСКИ БЛАГОЈА

1. Одлуката за утврдување неисполнети
услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната инфраструктура, предвидена
согласно ГУП на град Прилеп, објект бр.1, на
КП бр.23040-КО Прилеп, на барање од
Божиновски Благоја, се објавува во "Службен
гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 103/19
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од
Статутот на Општина Прилеп (“Сл. гласник
на општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и
10/08) Советот на општина Прилеп на
седницата одржана на 15.01.2014 година,
донесе:

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 – 101/20
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник
на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ
УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ
ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА
СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.15-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР.2,
НА КП БР.22835-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ
ОД ВЕЉАНОСКИ ПЕТРЕ

1. Одлуката за утврдување исполнети услови
за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно
ДУП за УАЕ бр.15-дел, објект бр.2, на КП бр.22835КО Прилеп, на барање од Вељаноски Петре, се
објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 103/20
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески
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Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6
од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на
општина Прилеп на седницата одржана на
15.01.2014 година, донесе:
ОДЛ УКА
за утврдување исполнети услови за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната инфраструктура, предвидена
согласно ДУП за УАЕ бр.15-дел, објект бр.2, на
КП бр.22835-КО Прилеп, на барање од
Вељаноски Петре
Член 1
Се утврдува дека се исполнети услови
за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната инфраструктура, предвидена
согласно ДУП за УАЕ бр.15-дел, објект бр.2, на
КП бр.22835-КО Прилеп.
Член 2
Оваа
Одлука
влегува
во
сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 – 101/21
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник
на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина
Прилеп"
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА
СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА,
ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.15ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР.2 И 3, НА КП БР.22048-КО
ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ГОГЕСКИ МИЛАН
1. Одлукта за утврдување исполнети
услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно
ДУП за УАЕ бр.15-дел, објект бр.2 и 3, на КП
бр.22048-КО Прилеп, на барање од Гогески Милан,

се објавува во "Службен гласник на Општина
Прилеп".
Број 08 - 103/21
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на
општина Прилеп на седницата одржана на
15.01.2014 година, донесе:
ОДЛ УКА
за утврдување исполнети услови за донесување
на урбанистичко планска документација со која
ќе се изврши промена на сообраќајната
инфраструктура, предвидена согласно ДУП за
УАЕ бр.15-дел, објект бр.2 и 3, на КП бр.22048-КО
Прилеп, на барање од Гогески Милан
Член 1
Се утврдува дека се исполнети услови
за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена
согласно ДУП за УАЕ бр.15-дел, објект бр.2 и 3, на
КП бр.22048-КО Прилеп.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Прилеп”.
Број 07 – 101/22
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник
на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина
Прилеп"
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА
СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА,
ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.4ДЕЛ,БЛОК А-НАСЕЛБА ТРИЗЛА, ОБЈЕКТ
БР.3, НА КП БР.7633-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ
ОД ДЕМИРОСКИ МУЗАФЕР
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1. Одлуката за утврдување исполнети
услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена
согласно ДУП за УАЕ бр.4-дел,блок А-населба
Тризла, објект бр.3, на КП бр.7633-КО Прилеп,
на барање од Демироски Музафер, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 103/22
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6
од Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација(,,Сл. весник на РМ,,
56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од
Статутот на Општина Прилеп (“Сл. гласник на
општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08)
Советот на општина Прилеп на седницата
одржана на 15.01.2014 година, донесе:
ОДЛ УКА
за утврдување исполнети услови за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши промена
на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.4дел,блок А-населба Тризла, објект бр.3, на КП
бр.7633-КО Прилеп, на барање од Демироски
Музафер
Член 1
Се утврдува дека се исполнети услови
за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена
на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.4дел,блок А-населба Тризла, објект бр.3, на КП
бр.7633-КО Прилеп.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 – 101/23
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп ("Службен
гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005
и 11/2008) Градоначалникот на Општина
Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ
ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА
СОГЛАСНО ДУП, ОБЈЕКТ БР.1, НА КП
БР.8830/2-КО ПРИЛЕП., НА БАРАЊЕ ОД
ДЕСПИНОСКИ МИРКО
1. Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши промена на сообраќајната
инфраструктура, предвидена согласно ДУП, објект
бр.1, на КП бр.8830/2-КО Прилеп., на барање од
Деспиноски Мирко, се објавува во "Службен гласник
на Општина Прилеп".
Број 08 - 103/23
15.01.2014 годин
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12)
и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина
Прилеп (“Сл. гласник на општина Прилеп” бр.
6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина
Прилеп на седницата одржана на 15.01.2014
година, донесе:
ОДЛ УКА
за утврдување исполнети услови за донесување
на урбанистичко планска документација со која
ќе се изврши промена на сообраќајната
инфраструктура, предвидена согласно ДУП,
објект бр.1, на КП бр.8830/2-КО Прилеп, на
барање од Деспиноски Мирко
Член 1
Се утврдува дека се исполнети услови за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена
согласно ДУП, објект бр.1, на КП бр.8830/2-КО
Прилеп.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 – 101/24
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник
на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и
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11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕТИ
УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО
ДУП ЗА УАЕ БР.16-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР.2, НА КП
БР.16678-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
ДИМИТРИОСКИ ЖИВКО

1. Одлуката за утврдување неисполнети
услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена
согласно ДУП за УАЕ бр.16-дел, објект бр.2, на
КП бр.16678-КО Прилеп., на барање од
Димитриоски Живко, се објавува во "Службен
гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 103/24
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја
6 од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација(,,Сл.
весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став
1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп
(“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 6/2003,
4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп
на седницата одржана на 15.01.2014 година,
донесе:
ОДЛ УКА
за утврдување неисполнети услови за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши промена
на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.16-дел,
објект бр.2, на КП бр.16678-КО Прилеп, на
барање од Димитриоски Живко
Член 1
Се утврдува дека не се исполнети
услови за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
промена на сообраќајната инфраструктура,
предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.16-дел,
објект бр.2, на КП бр.16678-КО Прилеп.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 – 101/25
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник
на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина
Прилеп"
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО
КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА
СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА,
ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП-ПОД КУЛИ, ОБЈЕКТ
БР.1 И 2, НА КП БР.6334-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ
ОД ИЛИЕСКИ БЛАГОЈА

1. Одлуката за утврдување исполнети
услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно
ДУП-Под Кули, објект бр.1 и 2, на КП бр.6334-КО
Прилеп, на барање од Илиески Благоја, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 103/25
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на
општина Прилеп на седницата одржана на
15.01.2014 година, донесе:
ОДЛ УКА
за утврдување исполнети услови за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена
согласно ДУП-Под Кули, објект бр.1 и 2, на КП
бр.6334-КО Прилеп, на барање од Илиески Благоја
Член 1
Се утврдува дека се исполнети услови за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена
согласно ДУП-Под Кули, објект бр.1 и 2, на КП
бр.6334-КО Прилеп.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 – 101/26
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник
на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО
ГУП НА ГРАД ПРИЛЕП, ОБЈЕКТ БР.2, НА КП
БР.23989-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
ЈАШАРОСКИ ИСАМЕДИН

1.
Одлуката
за
утврдување
неисполнети
услови
за
донесување
на
урбанистичко планска документација со која ќе
се
изврши
промена
на
сообраќајната
инфраструктура, предвидена согласно ГУП на
град Прилеп, објект бр.2, на КП бр.23989-КО
Прилеп, на барање од Јашароски Исамедин, се
објавува во "Службен гласник на Општина
Прилеп".
Број 08 - 103/26
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз пснпва на шлен 2, став 1, алинеја 6
пд Правилникпт за стандарди за вклппуваое на
бесправни пбјекти вп урбанистишкп планска
дпкументација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и
162/12) и шлен 26 став 1, тпшка 46 пд Статутпт на
Опщтина Прилеп (“Сл. гласник на ппщтина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Спветпт на
ппщтина Прилеп на седницата пдржана на
15.01.2014 гпдина, дпнесе:
ОДЛ УКА
за утврдуваое неиспплнети услпви
за дпнесуваое на урбанистишкп планска
дпкументација сп кпја ќе се изврщи прпмена на
сппбраќајната инфраструктура, предвидена
спгласнп ГУП на град Прилеп, пбјект бр.2, на КП
бр.23989-КО Прилеп, на бараое пд Јащарпски
Исамедин
Член 1
Се утврдува дека не се испплнети услпви
за дпнесуваое на урбанистишкп планска
дпкументација сп кпја ќе се изврщи прпмена на
сппбраќајната инфраструктура, предвидена
спгласнп ГУП на град Прилеп, пбјект бр.2, на КП
бр.23989-КО Прилеп.

Член 2
Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт ден
пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен гласник на
Опщтина Прилеп”.
Број 07 – 101/27
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник
на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина
Прилеп"
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕТИ
УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ
ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО
ДУП ЗА УАЕ БР.3, ОБЈЕКТ БР.3, НА КП БР.6736-КО
ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ЈОВАНОСКИ ЗОРАН

1. Одлуката за утврдување неисполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши промена на сообраќајната
инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ
бр.3, објект бр.3, на КП бр.6736-КО Прилеп, на
барање од Јованоски Зоран, се објавува во "Службен
гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 103/27
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6
од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот
на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на
општина Прилеп на седницата одржана на
15.01.2014 година, донесе:
ОДЛ УКА
за
утврдување
неисполнети
услови
за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната инфраструктура, предвидена
согласно ДУП за УАЕ бр.3, објект бр.3, на КП
бр.6736-КО Прилеп, на барање од Јованоски
Зоран
Член 1
Се утврдува дека не се исполнети
услови за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
промена на сообраќајната инфраструктура,
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предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.3,
објект бр.3, на КП бр.6736-КО Прилеп.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 – 101/28
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник
на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ISPOLNETI УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО
ГУП НА ГРАД ПРИЛЕП, ОБЈЕКТ БР.1 НА КП
БР.20365/1-КО ПРИЛЕП, A ZA OBJEKT BROJ 3
NEISPOLNETI USLOVI,
НА БАРАЊЕ ОД КОЛЕСКИ СТАНКО

1. Одлуката за утврдување ispolneti
услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена
согласно ГУП на град Прилеп, објект бр.1 на КП
бр.20365/1-КО Прилеп, a za objekt broj 3
neispolneti uslovi, на барање од Колески
Станко, се објавува во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 103/28
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз пснпва на шлен 2, став 1, алинеја 6
пд Правилникпт за стандарди за вклппуваое на
бесправни пбјекти вп урбанистишкп планска
дпкументација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и
162/12) и шлен 26 став 1, тпшка 46 пд Статутпт на
Опщтина Прилеп (“Сл. гласник на ппщтина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Спветпт на
ппщтина Прилеп на седницата пдржана на
15.01.2014 гпдина, дпнесе:
ОДЛ УКА
за утврдуваое испплнети услпви за
дпнесуваое
на
урбанистишкп
планска
дпкументација сп кпја ќе се изврщи прпмена на
сппбраќајната инфраструктура, предвидена
спгласнп ГУП на град Прилеп, пбјект бр.1 на КП
бр.20365/1-КО Прилеп, а за пбјект брпј 3
неиспплнети услпви, на бараое пд Кплески
Станкп

Член 1
Се утврдува дека се испплнети услпви за
дпнесуваое на урбанистишкп планска дпкументација
сп кпја ќе се изврщи прпмена на сппбраќајната
инфраструктура, предвидена спгласнп ГУП на град
Прилеп, пбјект бр.1 на КП бр.20365/1-КО Прилеп.
Член 2
Се утврдува дека не се испплнети услпви за
дпнесуваое на урбанистишкп планска дпкументација
сп кпја ќе се изврщи прпмена на сппбраќајната
инфраструктура, предвидена спгласнп ГУП на град
Прилеп, пбјект бр.3 на КП бр.20365/1-КО Прилеп.
Член 3
Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт ден
пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен гласник на
Опщтина Прилеп”.
Број 07 – 101/2 9
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник
на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина
Прилеп"
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО
КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА
СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА,
ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.2-ДЕЛ,
ОБЈЕКТ БР.1 НА КП БР.12634/1-КО ПРИЛЕП, НА
БАРАЊЕ ОД НАУМОСКА НАДА

1. Одлуката за утврдување неисполнети
услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно
ДУП за УАЕ бр.2-дел, објект бр.1 на КП бр.12634/1КО Прилеп, на барање од Наумоска Нада, се објавува
во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 103/29
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12)
и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина
Прилеп (“Сл. гласник на општина Прилеп” бр.
6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина
Прилеп на седницата одржана на 15.01.2014
година, донесе:
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ОДЛ УКА
за утврдување неисполнети услови за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши промена
на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.2-дел,
објект бр.1 на КП бр.12634/1-КО Прилеп, на
барање од Наумоска Нада
Член 1
Се утврдува дека не се исполнети
услови за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
промена на сообраќајната инфраструктура,
предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.2-дел,
објект бр.1 на КП бр.12634/1-КО Прилеп.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 – 101/30
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник
на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО
ДУП ЗА УАЕ БР.17-А, ОБЈЕКТ БР.3 НА КП
БР.15805/1-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
НИКОЛОСКИ ЗОРАН

1.
Одлуката
за
утврдување
неисполнети
услови
за
донесување
на
урбанистичко планска документација со која ќе
се
изврши
промена
на
сообраќајната
инфраструктура, предвидена согласно ДУП за
УАЕ бр.17-А, објект бр.3 на КП бр.15805/1-КО
Прилеп, на барање од Николоски Зоран, се
објавува во "Службен гласник на Општина
Прилеп".
Број 08 - 103/30
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6
од Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација(,,Сл. весник на РМ,,
56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од
Статутот на Општина Прилеп (“Сл. гласник на
општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08)
Советот на општина Прилеп на седницата
одржана на 15.01.2014 година, донесе:
ОДЛ УКА
за утврдување неисполнети услови за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши промена
на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-А,
објект бр.3 на КП бр.15805/1-КО Прилеп, на
барање од Николоски Зоран
Член 1
Се утврдува дека не се исполнети
услови за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
промена на сообраќајната инфраструктура,
предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-А,
објект бр.3 на КП бр.15805/1-КО Прилеп.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.
Број 07 – 101/31
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник
на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина
Прилеп"
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ
УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ
ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО
УП ЗА С.КАНАТЛАРЦИ, ОБЈЕКТ БР.1 И 3 НА КП
БР.740/1-КО КАНАТЛАРЦИ НА БАРАЊЕ ОД
ОСМАНОСКА АТИЏЕ

1. Одлуката за утврдување исполнети
услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена
согласно УП за с.Канатларци, објект бр.1 и 3 на
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КП бр.740/1-КО Канатларци на барање од
Османоска Атиџе, се објавува во "Службен
гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 103/31
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6
од Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација(,,Сл. весник на РМ,,
56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од
Статутот на Општина Прилеп (“Сл. гласник на
општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08)
Советот на општина Прилеп на седницата
одржана на 15.01.2014 година, донесе:
ОДЛ УКА
за утврдување исполнети услови за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши промена
на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена согласно УП за с.Канатларци,
објект бр.1 и 3 на КП бр.740/1-КО Канатларци
на барање од Османоска Атиџе
Член 1
Се утврдува дека се исполнети услови за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши промена
на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена согласно УП за с.Канатларци,
објект бр.1 и 3 на КП бр.740/1-КО Канатларци.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 – 101/32
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп ("Службен
гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005
и 11/2008) Градоначалникот на Општина
Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ
ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА
СОГЛАСНО УП ЗА С.КАНАТЛАРЦИ, ОБЈЕКТ
БР.1 НА КП БР.1162-КО КАНАТЛАРЦИ НА
БАРАЊЕ ОД ОСМАНОСКИ ИБРАИМ

1. Одлуката за утврдување исполнети услови
за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно
УП за с.Канатларци, објект бр.1 на КП бр.1162-КО
Канатларци на барање од Османоски Ибраим, се
објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 103/32
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на
општина Прилеп на седницата одржана на
15.01.2014 година, донесе:
ОДЛ УКА
за утврдување исполнети услови за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена
согласно УП за с.Канатларци, објект бр.1 на КП
бр.1162-КО Канатларци на барање од Османоски
Ибраим
Член 1
Се утврдува дека се исполнети услови за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена
согласно УП за с.Канатларци, објект бр.1 на КП
бр.1162-КО Канатларци.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 – 101/33
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник
на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина
Прилеп"
бр.6/2003,
4/2005
и
11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО
КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА
СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА,
ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.17-А,
ОБЈЕКТ БР. 5 НА КП БР.16367-КО ПРИЛЕП,
А ЗА ОБЈЕКТИ 3 И 4 НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ, НА
БАРАЊЕ ОД ПЕТРЕСКА ВЕРКА
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1. Одлуката за утврдување исполнети
услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена
согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, објект бр. 5 на
КП бр.16367-КО Прилеп, а за објекти 3 и 4
неисполнети услови, на барање од Петреска
Верка, се објавува во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 103/33
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6
од Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација(,,Сл. весник на РМ,,
56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од
Статутот на Општина Прилеп (“Сл. гласник на
општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08)
Советот на општина Прилеп на седницата
одржана на 15.01.2014 година, донесе:
ОДЛ УКА
за утврдување исполнети услови
за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена
на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-А,
објект бр. 5 на КП бр.16367-КО Прилеп, а за
објекти 3 и 4 неисполнети услови, на барање
од Петреска Верка
Член 1
Се утврдува дека се исполнети услови
за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена
на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-А,
објект бр. 5 на КП бр.16367-КО Прилеп.
Член 2
Се утврдува дека не се исполнети
услови за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
промена на сообраќајната инфраструктура,
предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-А,
објект бр. 3 и 4 на КП бр.16367-КО Прилеп.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 – 101/34
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник
на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ
ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО
ДУП ЗА УАЕ БР.14, ОБЈЕКТ БР.1 НА КП
БР.20501/1-КО ПРИЛЕП НА БАРАЊЕ ОД
ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД-ПРИЛЕП

1. Одлуката за утврдување исполнети
услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно
ДУП за УАЕ бр.14, објект бр.1 на КП бр.20501/1-КО
Прилеп на барање од Прилепска Пиварница АДПрилеп, се објавува во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 103/34
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на
општина Прилеп на седницата одржана на
15.01.2014 година, донесе:
ОДЛ УКА
за утврдување исполнети услови за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена
согласно ДУП за УАЕ бр.14, објект бр.1 на КП
бр.20501/1-КО Прилеп на барање од Прилепска
Пиварница АД-Прилеп
Член 1
Се утврдува дека се исполнети услови за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена
согласно ДУП за УАЕ бр.14, објект бр.1 на КП
бр.20501/1-КО Прилеп.
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.
Број 07 – 101/35
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник
на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА
СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА,
ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ГУП НА ГРАД
ПРИЛЕП, ОБЈЕКТ БР.2 И 3 НА КП БР.7791КО ПРИЛЕП НА БАРАЊЕ ОД
РАЈЧИНОСКИ ЖИВКО
1.
Одлуката
за
утврдување
неисполнети
услови
за
донесување
на
урбанистичко планска документација со која ќе
се
изврши
промена
на
сообраќајната
инфраструктура, предвидена согласно ГУП на
град Прилеп, објект бр.2 и 3 на КП бр.7791-КО
Прилеп на барање од Рајчиноски Живко, се
објавува во "Службен гласник на Општина
Прилеп".
Број 08 - 103/35
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз пснпва на шлен 2, став 1, алинеја 6
пд Правилникпт за стандарди за вклппуваое на
бесправни пбјекти вп урбанистишкп планска
дпкументација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и
162/12) и шлен 26 став 1, тпшка 46 пд Статутпт на
Опщтина Прилеп (“Сл. гласник на ппщтина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Спветпт на
ппщтина Прилеп на седницата пдржана на
15.01.2014 гпдина, дпнесе:
ОДЛ УКА
за утврдуваое неиспплнети услпви
за дпнесуваое на урбанистишкп планска
дпкументација сп кпја ќе се изврщи прпмена на
сппбраќајната инфраструктура, предвидена
спгласнп ГУП на град Прилеп, пбјект бр.2 и 3 на
КП бр.7791-КО Прилеп на бараое пд Рајшинпски
Живкп

Член 1
Се утврдува дека не се испплнети услпви
за дпнесуваое на урбанистишкп планска
дпкументација сп кпја ќе се изврщи прпмена на
сппбраќајната инфраструктура, предвидена
спгласнп ГУП на град Прилеп, пбјект бр.2 и 3 на
КП бр.7791-КО Прилеп.
Член 2
Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт
ден пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен
гласник на Опщтина Прилеп”.
Број 07 – 101/36
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник
на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА
СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА,
ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.14,
ОБЈЕКТ БР.2 НА КП БР.23418-КО ПРИЛЕП НА
БАРАЊЕ ОД СЕКУЛОСКИ ПЕЦО

1. Одлуката за утврдување неисполнети
услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно
ДУП за УАЕ бр.14, објект бр.2 на КП бр.23418-КО
Прилеп на барање од Секулоски Пецо, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 103/36
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација(,,Сл. весник на РМ,, 56/11 и
162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина
Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на
општина Прилеп на седницата одржана на
15.01.2014 година, донесе:
ОДЛ УКА
за утврдување неисполнети услови
за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена
согласно ДУП за УАЕ бр.14, објект бр.2 на КП
бр.23418-КО Прилеп, на барање од Секулоски
Пецо
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Член 1
Се утврдува дека не се исполнети
услови за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
промена на сообраќајната инфраструктура,
предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.14,
објект бр.2 на КП бр.23418-КО Прилеп.

ОДЛ УКА
за утврдување неисполнети услови за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена
согласно ДУП за УАЕ бр.15-дел, објект бр.2 на КП
бр.21226-КО Прилеп на барање од Стојкоска Зора

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Прилеп”.

Член 1
Се утврдува дека не се исполнети услови за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена
согласно ДУП за УАЕ бр.15-дел, објект бр.2 на КП
бр.21226-КО Прилеп.

Број 07 – 101/37
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп ("Службен
гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005
и 11/2008) Градоначалникот на Општина
Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕТИ
УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА
СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.15-ДЕЛ, ОБЈЕКТ
БР.2 НА КП БР.21226-КО ПРИЛЕП НА БАРАЊЕ
ОД СТОЈКОСКА ЗОРА

1. Одлуката за утврдување неисполнети
услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната
инфраструктура,
предвидена
согласно ДУП за УАЕ бр.15-дел, објект бр.2 на
КП бр.21226-КО Прилеп на барање од Стојкоска
Зора, се објавува во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 103/37
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6
од Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација(,,Сл. весник на РМ,,
56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од
Статутот на Општина Прилеп (“Сл. гласник на
општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08)
Советот на општина Прилеп на седницата
одржана на 15.01.2014 година, донесе:

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.
Број 07 – 101/38
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на
РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина
Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот
на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НЕИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА
СОГЛАСНО ГУП НА ГРАД ПРИЛЕП, ОБЈЕКТ
БР.2 НА КП БР.10501-КО ПРИЛЕП НА БАРАЊЕ
ОД ЦВЕТАНОСКИ БОБИ И ДИМЧЕ

1. Одлуката за утврдување неисполнети услови
за донесување на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши промена на сообраќајната
инфраструктура, предвидена согласно ГУП на град
Прилеп, објект бр.2 на КП бр.10501-КО Прилеп на
барање од Цветаноски Боби и Димче, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 103/38
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз пснпва на шлен 2, став 1, алинеја 6 пд
Правилникпт за стандарди за вклппуваое на бесправни
пбјекти вп урбанистишкп планска дпкументација(,,Сл.
весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и шлен 26 став 1, тпшка

34
___________________________________________________________________________

Службен гласник на Општина Прилеп Бр. 1 од 15.01.2014 година
46 пд Статутпт на Опщтина Прилеп (“Сл. гласник на со тех.бр. 2/2014, изработен од Генико’’ ДООЕЛппщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Спветпт Прилеп.
Член 2
на ппщтина Прилеп на седницата пдржана на
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од
15.01.2014 гпдина, дпнесе:
денот на објавувањето во ,,Сл. Гласник на Општина
ОДЛ УКА
Прилеп’’.
за утврдуваое неиспплнети услпви за
Број 07 – 101/40
ПРЕТСЕДАТЕЛ
дпнесуваое
на
урбанистишкп
планска
15.01.2014 година
на Советот на Општина Прилеп
дпкументација сп кпја ќе се изврщи прпмена на
Прилеп
м-р Никола Димески
сппбраќајната инфраструктура, предвидена
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот
спгласнп ГУП на град Прилеп, пбјект бр.2 на КП
за
локалната
самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр.10501-КО Прилеп, на бараое пд Цветанпски
бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина
Бпби и Димше
Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп"
Член 1
Се утврдува дека не се испплнети услпви за
дпнесуваое на урбанистишкп планска дпкументација
сп кпја ќе се изврщи прпмена на сппбраќајната
инфраструктура, предвидена спгласнп ГУП на град
Прилеп, пбјект бр.2 на КП бр.10501-КО Прилеп.
Член 2
Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт ден пд денпт
на пбјавуваоетп вп “Службен гласник на Опщтина
Прилеп”.
Број 07 – 101/39
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на
РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина
Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот
на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОПШТИНСКИ
(ЛОКАЛЕН) ПАТ ПО ПРИОРИТЕТ
НА РЕАЛИЗАЦИЈА
1. Одлуката за одобрување на проект за
општински (локален) пат по приоритет на реализација,
се објавува во "Службен гласник на Општина
Прилеп".
Број 08 - 103/39
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локална самоуправа (,,Сл. Весникл 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, 4/2005)
Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на
ден 15.01.2014 година, донесе:
ОДЛУКА
за одобрување на проект за општински (локален)
пат по приоритет на реализација
Член 1
Се одобрува проектот за општински
(локален) пат Л600195522 од Р2338 до н.м. Полчиште

бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на
Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА
СТАТУТОТ НА ЈП ЗА ПУП - ПРИЛЕП (БР. 01-1/1 ОД
15.02.2005 ГОДИНА (03-57/9 ОД 31.07.2007 ГОДИНА,
БР.03-096 ОД 15.10.2009 И 03-0331 ОД 02.03.2010
ГОДИНА)
1. Решението за давање согласност на Статут за
дополнување на Статутот на ЈП за ПУП - Прилеп (бр. 011/1 од 15.02.2005 година (03-57/9 од 31.07.2007 година,
бр.03-096 од 15.10.2009 и 03-0331 од 02.03.2010 година), се
објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 103/40
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”
бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 2 од Законот за јавни
претпријатија (“Службен весник на РМ” бр.38/96, 6/2002,
40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 6/2012) и член 26 став 1
точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008),
Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на
15.01.2014 година, донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
за давање согласност на Статут за дополнување на
Статутот на ЈП за ПУП – Прилеп
(бр. 01-1/1 од 15.02.2005 година (03-57/9 од 31.07.2007
година, бр.03-096 од 15.10.2009 и 03-0331 од 02.03.2010
година)
1.Се дава согласност на Статут за дополнување на
Статутот на ЈП за ПУП - Прилеп (бр. 01-1/1 од 15.02.2005
година (03-57/9 од 31.07.2007 година, бр.03-096 од
15.10.2009 и 03-0331 од 02.03.2010 година), донесен од
Управниот одбор на ова претпријатие под бр.03-001/5 од
08.01.2014 година.
2.Ова Решение влегува во сила од денот на
објавувањето во ,,Службен гласник на општина Прилеп’’.
Број 07 – 101/41
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески
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