
              

 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп – 

Излегува пп пптреба 

12 Април 2010 гпдина 

Службен гласник брпј  4 

Пвпј примерпк шини 50 ден. 
Гпдищна претплата 2.000 ден. 

Жирп с-ка при Кпмерцијална 
банка – Филијала Прилеп 

300020000208779 

ЕДБ 4021996117695 

Адреса: Питу Гули бр.2, тел.416-454, ооо.прилеп.гпв.мк, емаил:прилепЖприлеп.гпв.мк 

 
 

  Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр.6/2003) Градпнашалникпт на 
Ппщтина Прилеп,  дпнесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ  НА ПДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА 
ПДЛУКАТА ЗА ИЗВРЩУВАОЕ НА БУЧЕТПТ НА 

ППЩТИНА ПРИЛЕП 

ЗА 2010 ГПДИНА 

 

                1. Пдлуката за измена на Пдлуката за 
изврщуваое на Бучетпт на Ппщтина Прилеп за 
2010 гпдина,  се пбјавува  вп "Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп". 
  
Брпј  08 - 914/1                                      ГРАДПНАШАЛНИК 

12.04.2010 гпдина                                на Ппщтина Прилеп 

   П р и л е п                                             Марјан Ристески 

 
 

Врз пснпва на шлен 36, став 1, тпшка 2 пд 
Закпнпт за лпкална сампуправа("Службен весник 
на Р.М." бр.5/2002) и шлен 26, тпшка 4  пд  Статутпт 
на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп" бр.  6/2003 и 4/2005 ), Спветпт на 
Ппщтина Прилеп на седницата пдржана на 
09.04.2010 гпдина,  дпнесе: 

 

П Д Л У К А 

за измени на Пдлуката за изврщуваое на Бучетпт 
на Ппщтина Прилеп за 2010 гпдина 

 

Шлен 1 

Сп пваа Пдлука се врщат измени на 
Пдлуката за изврщуваое на Бучетпт на Ппщтина 
Прилеп за 2010 гпдина заведена ппд бр.07-3300/3 
пд 25.12.2009 г. 

Шлен 2 

Вп Пдлуката за изврщуваое на Бучетпт на 
Ппщтина Прилеп за 2010 г. („Службен гласник на 
ппщтина Прилеп" 18/2009) , се врщат измени вп  
шленпт 6 , и истипт гласи :  
" Исплатата на платите на врабптените ќе се 
изврщува вп рамките на пбезбедените средства вп 
бучетпт, и спгласнп закпн. 
- Вреднпста на кпефициентпт за исплата на плата 
на Градпнашалникпт се утврдува на нивп пд 3,40.  
Ппјдпвна пснпва за 1(единица ) кпефициент 
изнесува 25.726,пп ден. 
- Месешнипт надпместпк на шленпвите на Спветпт 
на Ппщтина Прилеп за присуствп на седници на 
Спветпт на Ппщтина Прилеп се утврдува на изнпс 
пд 70% пд прпсешната месешна нетп плата вп 
Републиката исплатена вп претхпдната гпдина. 
- На Претседателпт на Спветпт на Ппщтина Прилеп 
за ракпвпдеое и прганизираое на рабптата на 
Спветпт се згплемува за 30% пд утврденипт 
надпместпк щтп гп примаат пстанатите спветници. 
- За државните службеници вреднпста на бпдпт се 
утврдува на нивп пд 73.85 денари. 
- Вреднпста на кпефициентпт за исплата на плати 
за врабптените спгласнп пдредбите на Закпнпт за 
рабптни пднпси се утврдува вп висина пд  8.083,пп 
денари.   
                 

Шлен 3 

                 Пваа Пдлука ќе се пбјави вп "Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп", стапува вп сила сп 
денпт на пбјавуваоетп , а ќе се применува пд 
05.Април 2010 гпдина. 
 

 
 Брпј  07- 898/2                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 09.04.2010 гпдина              на Спветпт на Ппщтина Прилеп 

      П р и л е п                                   Димитар  Стевананчија 
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   Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд Закпнпт 
за лпкалната сампуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Прилеп ("Службен гласник на Ппщтина Прилеп" 
бр.6/2003) Градпнашалникпт на Ппщтина Прилеп,  
дпнесе: 

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ  НА РЕЩЕНИЕТП ЗА ДАВАОЕ 
СПГЛАСНПСТ НА ЗАВРЩНАТА СМЕТКА И 

ИЗВЕЩТАЈПТ ЗА ФИНАНСИСКПТП РАБПТЕОЕ НА 
ЈКП "КПМУНАЛЕЦ" -  ПРИЛЕП ЗА 2009 ГПДИНА 

 

          1. Рещениетп за даваое спгласнпст на 
Заврщната сметка и Извещтајпт за Финансискптп 
рабптеое на ЈКП "Кпмуналец" -  Прилеп за 2009 
гпдина,   се пбјавува  вп "Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп". 
 
Брпј  08 - 914/2                                      ГРАДПНАШАЛНИК 

12.04.2010 гпдина                               на Ппщтина Прилеп 

   П р и л е п                                            Марјан Ристески 

 

                Врз пснпва на шлен 11 став 1 тпшка 6 пд 
Закпнпт за јавни претпријатија ("Службен весник 
на РМ" бр. 38/96, 6/2002, 40/2003 и 49/2006), шлен 
36 став 1 тпшка 9 пд Закпнпт за лпкалната 
сампуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и 
шлен 26 став 1 тпшка 33 пд Статутпт на Ппщтина 
Прилеп ("Службен гласник на Ппщтина Прилеп" 
бр. 6/2003 и 4/2005), Спветпт на Ппщтина Прилеп 
на седницата, пдржана на  09.04.2010 гпдина, 
дпнесе: 
 

Р   Е   Щ   Е   Н   И   Е 

за даваое спгласнпст на  Заврщната  сметка и 
Извещтајпт за финансискптп рабптеое на ЈКП 

"Кпмуналец" -  Прилеп  за 2009 гпдина 

 
 

            1. Се дава спгласнпст на Заврщната  сметка и 
Извещтајпт за финансискптп рабптеое на ЈКП 
"Кпмуналец" -  Прилеп  за 2009 гпдина. 
            2. Рещениетп влегува вп сила сп денпт на 
пбјавуваоетп вп "Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп". 
 
Брпј  07- 898/3                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 09.04.2010 гпдина               на Спветпт на Ппщтина Прилеп 

      П р и л е п                                Димитар  Стевананчија 

 

 
  Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 

Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр.6/2003) Градпнашалникпт на 
Ппщтина Прилеп,  дпнесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ  НА РЕЩЕНИЕТП ЗА ДАВАОЕ 
СПГЛАСНПСТ НА ЗАВРЩНАТА СМЕТКА И 

ИЗВЕЩТАЈПТ ЗА ФИНАНСИСКПТП РАБПТЕОЕ 

НА "ТЕРМИНАЛ - КПМУНАЛЕЦ" ДППЕЛ -  ПРИЛЕП 
ЗА 2009 ГПДИНА 

 

            1. Рещениетп за даваое спгласнпст на 
Заврщната сметка и Извещтајпт за Финансискптп 
рабптеое на "Терминал - Кпмуналец" ДППЕЛ -  
Прилеп за 2009 гпдина, се пбјавува  вп "Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп". 
  
Брпј  08 - 914/3                                     ГРАДПНАШАЛНИК 

12.04.2010 гпдина                               на Ппщтина Прилеп 

   П р и л е п                                             Марјан Ристески 

 

               Врз пснпва на шлен 11 став 1 тпшка 6 пд 
Закпнпт за јавни претпријатија ("Службен весник 
на РМ" бр. 38/96, 6/2002, 40/2003 и 49/2006), шлен 
36 став 1 тпшка 9 пд Закпнпт за лпкалната 
сампуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и 
шлен 26 став 1 тпшка 33 пд Статутпт на Ппщтина 
Прилеп ("Службен гласник на Ппщтина Прилеп" 
бр. 6/2003 и 4/2005), Спветпт на Ппщтина Прилеп 
на седницата, пдржана на  09.04.2010 гпдина, 
дпнесе: 

Р   Е   Щ   Е   Н   И   Е 

за даваое спгласнпст на  Заврщната  сметка и 
Извещтајпт за финансискптп рабптеое на  

"Терминал - Кпмуналец" ДППЕЛ -  Прилеп  за 2009 
гпдина 

 
             1. Се дава спгласнпст на Заврщната  сметка 
и Извещтајпт за финансискптп рабптеое на  
"Терминал - Кпмуналец" ДППЕЛ -  Прилеп  за 2009 
гпдина. 
            2. Рещениетп влегува вп сила сп денпт на 
пбјавуваоетп вп "Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп". 
 
Брпј  07- 898/4                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 09.04.2010 гпдина                на Спветпт на Ппщтина Прилеп 

      П р и л е п                                   Димитар  Стевананчија 

 

  Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр.6/2003) Градпнашалникпт на 
Ппщтина Прилеп,  дпнесе: 

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ  НА РЕЩЕНИЕТП ЗА ДАВАОЕ 
СПГЛАСНПСТ НА ФИНАНСИСКИПТ ИЗВЕЩТАЈ ЗА 

РАБПТЕОЕТП НА ЈП  ЗА ПУП 

- ПРИЛЕП ЗА 2009 ГПДИНА 

             
 

     1. Рещениетп за даваое спгласнпст на 
Финансискипт Извещтај за рабптеоетп на ЈП  за 
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ПУП - Прилеп за 2009 гпдина, се пбјавува  вп 
"Службен гласник на Ппщтина Прилеп". 
  
Брпј  08 - 914/4                                     ГРАДПНАШАЛНИК 

12.04.2010 гпдина                               на Ппщтина Прилеп 

   П р и л е п                                           Марјан Ристески 

 

               Врз пснпва на шлен 11 став 1 тпшка 6 пд 
Закпнпт за јавни претпријатија ("Службен весник 
на РМ" бр. 38/96, 6/2002, 40/2003 и 49/2006), шлен 
36 став 1 тпшка 9 пд Закпнпт за лпкалната 
сампуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и 
шлен 26 став 1 тпшка 33 пд Статутпт на Ппщтина 
Прилеп ("Службен гласник на Ппщтина Прилеп" 
бр. 6/2003 и 4/2005), Спветпт на Ппщтина Прилеп 
на седницата, пдржана на  09.04.2010 гпдина, 
дпнесе: 

Р   Е   Щ   Е   Н   И   Е 

за даваое спгласнпст на  Финансискипт Извещтај 
за рабптеоетп  на  ЈП за ПУП -  Прилеп  за 2009 

гпдина 

 
 

            1. Се дава спгласнпст на Финансискипт 
Извещтај за рабптеоетп  на  ЈП за ПУП -  Прилеп  за 
2009 гпдина. 
            2. Рещениетп влегува вп сила сп денпт на 
пбјавуваоетп вп "Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп". 
 
Брпј  07- 898/5                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 09.04.2010 гпдина          на Спветпт на Ппщтина Прилеп 

      П р и л е п                       Димитар  Стевананчија 

 

 

  Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр.6/2003) Градпнашалникпт на 
Ппщтина Прилеп,  дпнесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ  НА ПРАВИЛНИКПТ ЗА 
ППРЕДЕЛУВАОЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА 

УТВРДУВАОЕ НА ЛИСТА НА СЛАВНИ 

ЛИШНПСТИ ПД ПБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ПД 
ПРИЛЕП 

 
          1. Правилникпт за ппределуваое на 
критериумите за утврдуваое на листа на славни 
лишнпсти пд пбласта на културата пд Прилеп, се 
пбјавува  вп "Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп". 
  
Брпј  08 - 914/5                                         ГРАДПНАШАЛНИК 

12.04.2010 гпдина                                 на Ппщтина Прилеп 

   П р и л е п                                               Марјан Ристески 

         
   

     Врз основа на член 26 став 1 точка 46 од 
Статутот на општина Прилеп (,,Службен 
гласник на општина Прилеп,,6/2003 и 4/2005 ) 
Советот на општина Прилеп на седницата 
одржана на 09.04.2010 година, донесе: 
 

П Р А В И Л Н И К 
за определување на критериумите  за 

утврдување на листа на славни личности од 
областа на културата од Прилеп 

 
Член 1 

         Со овој Правилник се определуваат 
критериумите  за утврдување на листа на 
славни личности од областа на културата од 
Прилеп. 

Член 2 

          Под култура во законска смисла се 
подразбира, секаков вид на уметничко 
творештво, објавување на уметничкото 
творештво, заштитата и користењето на 
творештвото од дејностите: 
- музичка дејност, 
- сценско-уметничка дејност (симфониски 
оркестри, театар, драма, опера, балет, 
фолклорни ансамбли и др.), 
- филмска дејност, 
- литературно-издавачка дејност, 
- галериска  и фотографска дејност, 
- библиотечна дејност и 

- музејска дејност. 
 

Член 3 

Во листата на славни личности од областа на 
културата од Прилеп можат да бидат лица кои: 
- се родени во Прилеп  и прилепско, 
- делото на личноста да е од исклучително 
значење за државата и нејзиниот културен 
развој, и 

- нивното дело да е афирмирано во републички 
и меѓународни рамки и да е обележје на едно 
време или епоха. 
 

Член 4 

Советот на општината ја определува листата 
на славните личности од областа на културата 
во Прилеп , на предлог на Комисијата за 
одбележување на значајни настани, датуми и 
личности. 
Листата е составен дел на Одлуката за 
подигање, чување, одржување, заштита и 
користење на спомен обележје-спомен плочи 
поставени на сквер (патека) во чест на 
славните личности од областа на културата во 
Прилеп. 
 

Член 5 

Советот на општината, Комисијата за 
одбележување на значајни настани, датуми и 
личности и општинската администрација,  
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активно ќе соработува со соодветните 
институции за придонесот и оставината  на 
славните личности од областа на културата од 
Прилеп. 

Член 6 

Иницијативите од граѓаните, правните лица, 
здруженијата и други лица, образложени и 
документирани се доставуваат до Комисијата 
за одбележување на значајни настани, датуми 
и личности. 

Член 7  
Овој Правилник влегува во сила со денот на 
објавувањето во ,,Службен гласник на општина 
Прилеп,,. 
 
Брпј  07- 898/6                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 09.04.2010 гпдина          на Спветпт на Ппщтина Прилеп 

      П р и л е п                       Димитар  Стевананчија 

 

 

  Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр.6/2003) Градпнашалникпт на 
Ппщтина Прилеп,  дпнесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ  НА ПДЛУКАТА ЗА  ППДИГАОЕ,  
ШУВАОЕ, ПДРЖУВАОЕ, ЗАЩТИТА И КПРИСТЕОЕ 

НА СППМЕН-ПБЕЛЕЖЈЕ - СППМЕН ПЛПШИ 
ППСТАВЕНИ НА СКВЕР (ПАТЕКА) ВП ШЕСТ НА 

СЛАВНИТЕ ЛИШНПСТИ ПД ПБЛАСТА НА 
КУЛТУРАТА  ПД ПРИЛЕП 

 
 

                1. Пдлуката за  ппдигаое шуваое, 
пдржуваое, защтита и кпристеое на сппмен-
пбележје - сппмен плпши ппставени на сквер 
(патека) вп шест на славните лишнпсти пд пбласта 
на културата пд Прилеп, се пбјавува  вп "Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп". 
  
Брпј  08 - 914/6                                        ГРАДПНАШАЛНИК 

12.04.2010 гпдина                                 на Ппщтина Прилеп 

   П р и л е п                                               Марјан Ристески 

 
 
             Врз пснпва на шлен 18  став 1 пд Закпнпт за 
мемпријалните сппменици и сппмен пбележјата 
("Службен весник на РМ" бр. 66/2004), шлен 36 став 
1, тпшка 15 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и  шлен 26 став 
1, тпшка 46 пд Статутпт на Ппщтина Прилеп 
("Службен гласник на Ппщтина Прилеп" 6/2003 и 
4/2005) Спветпт на Ппщтина Прилеп на седницата 
пдржана на 09.04.2010 гпдина,  дпнесе:  

 

П  Д  Л  У  К  А 

за ппдигаое, шуваое, пдржуваое, защтита и 
кпристеое на  сппмен пбележје - сппмен плпши 

ппставени на сквер (патека) вп шест 

 на славните лишнпсти пд пбласта на културата пд 
Прилеп 

 

Шлен 1 

Сп пваа Пдлука вп шест на славните-знашајните 
лишнпсти пд Прилеп, се ппдига сппмен пбележје - 
сппмен плпши, какп партернп уредуваое на 
прпстпрпт .  
 

Шлен 2 

Лпкацијата на Сппмен плпшите заеднп сп целптп 
партернп рещение се напда на плпщтадпт пред 
Центарпт за култура "Маркп Цепенкпв"вп Прилеп, 
на кпе местп сппред Технишката дпкументација 
има предвиденп  65 сппмен плпши. 

Шлен 3 

Сппмен плпшите ќе бидат израбптени пд лпкални 
материјали - гранит и мермер, на кпи ќе бидат 
впищани имиоата на славните лишнпсти пд 
Прилеп пд пбласта на културата. 

Шлен 4 

Сппмен плпши ќе им бидат ппставени на Славни 
лишнпсти пд Прилеп пд пбласта на културата и тпа : 

- пд пбласта на литературата на: Маркп Цепенкпв, 
Блаже Кпнески, Круме Кепески, Стале Ппппв, 

-  пд пбласта на ликпвната уметнпст на: Бпркп 
Лазески, Дпрди Ашески - Аше; 

-  пд пбласта на музиката на: Атанас Бадев, Пеце 
Атанаспски. 

- пд пбласта на драмската уметнпст на: Илија 
Чувалекпски, Даркп Дамески, Илија Милшин, Нада 
Гещпска. 

Шлен 5 

Спветпт на ппщтина Прилеп вп иднина мпже сп 
ваква пдлука да ппдигне сппмен плпши и на други 
славни лишнпсти пд Прилеп пд пбласта на 
културата, на плпщтадпт пред Центарпт за култура 
"Маркп Цепенкпв"вп Прилеп.  

Шлен 6 

За реализација на иницијативата за ппдигаое на 
Сппмен пбележјетп е задплженп Јавнптп 
претпријатие за прпстпрни и урбанистишки 
планпви.Пдгпвпрнп лице - кппрдинатпр на 
активнпстите е Бранкп Нещкпски, диплпмиран 
инженер архитект, директпр на ЈП за ПУП. 
 

Шлен 7 
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 Спветпт на Ппщтината ќе управува и ќе се грижи 
за шуваое, пдржуваое, защтита и кпристеое  на 
сппмен пбележјетп. 
 

Шлен 8 

 Пптребните средства за ппдигаоетп на сппмен 
пбележјетп се пбезбедени пд Бучетпт на Ппщтина 
Прилеп. 

Шлен 9 

               Пптребните средства за шуваое на 
пбележјетп ќе се пбезбедуваат пд Бучетпт на 
Ппщтина Прилеп.  

Шлен 10 

                Рпкпт за ппдигаое на сппмен пбележјетп 
е  мај 2010 гпдина.  
 

Шлен 11 

               Пдлуката влегува вп сила сп денпт на 
пбјавуваоетп вп "Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп".  

Брпј  07- 898/7                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 09.04.2010 гпдина          на Спветпт на Ппщтина Прилеп 

      П р и л е п                       Димитар  Стевананчија 

 
  Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 

Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр.6/2003) Градпнашалникпт на 
Ппщтина Прилеп,  дпнесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ  НА РЕЩЕНИЕТП ЗА УСВПЈУВАОЕ 
НА ГПДИЩНАТА 

СМЕТКА НА ПУ "ГПЦЕ ДЕЛШЕВ" - ПРИЛЕП  ЗА 
СМЕТКАТА  787 СППСТВЕНИ 

ПРИХПДИ И СМЕТКАТА 903 И 603 БУЧЕТСКИ 
ПРИХПДИ 

 

1. Рещениетп за усвпјуваое на Гпдищната 
сметка на ПУ "Гпце Делшев" - Прилеп  за сметката  
787 сппствени прихпди и сметката 903 и 603 
бучетски прихпди, се пбјавува  вп "Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп". 
  
Брпј  08 - 914/7                                 ГРАДПНАШАЛНИК 

12.04.2010 гпдина                            на Ппщтина Прилеп 

   П р и л е п                                        Марјан Ристески 

 
 

               Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002) и шлен 26 став 1 тпшка 33 
пд Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Спветпт 
на Ппщтина Прилеп на седницата , пдржана на 
09.04.2010 гпдина, дпнесе: 
 

 

Р   Е   Щ   Е   Н   И   Е 

за усвпјуваое на  Гпдищната сметка на  ПУ  "Гпце 
Делшев "  - Прилеп, за 2009 гпдина, за  сметката 

787 сппствени прихпди  
и сметките 903 и  603, бучетски прихпди  

 

           1. Се усвпјува Гпдищната сметка на ПУ  "Гпце 
Делшев" - Прилеп,  за  2009 гпдина, за  сметката 
787 сппствени прихпди и сметките 903 и  603, 
бучетски прихпди 

            2. Рещениетп влегува вп сила сп денпт на 
пбјавуваоетп вп "Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп". 
 
Брпј  07- 898/8                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 09.04.2010 гпдина                на Спветпт на Ппщтина Прилеп 

      П р и л е п                                   Димитар  Стевананчија 

 

 

Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр.6/2003) Градпнашалникпт на 
Ппщтина Прилеп,  дпнесе: 

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ  НА РЕЩЕНИЕТП ЗА УСВПЈУВАОЕ НА 
ГПДИЩНАТА СМЕТКА НА ПУ "РАМПП ЛЕВКАТА" - 

ПРИЛЕП, ЗА СМЕТКАТА 787 СППСТВЕНИ ПРИХПДИ И 
СМЕТКАТА 903 И 603 БУЧЕТСКИ ПРИХПДИ 

 

                1. Рещениетп за усвпјуваое на Гпдищната 
сметка на ПУ "Рампп Левката" - Прилеп, за 
сметката 787 сппствени прихпди и сметката 903 и 
603 бучетски прихпди, се пбјавува  вп "Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп". 
  
Брпј  08 - 914/8                                      ГРАДПНАШАЛНИК 

12.04.2010 гпдина                                на Ппщтина Прилеп 

   П р и л е п                                            Марјан Ристески 

 
 
 

             Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002) и шлен 26 став 1 тпшка 33 
пд Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Спветпт 
на Ппщтина Прилеп на седницата , пдржана на 
09.04.2010 гпдина, дпнесе: 
 
 

Р   Е   Щ   Е   Н   И   Е 

за усвпјуваое на  Гпдищната сметка на  ПУ  "Рампп 
Левката "  - Прилеп, за 2009 гпдина, за  сметката 

787 сппствени прихпди 

 и сметките 903 и  603, бучетски прихпди  
 
           
 

 1. Се усвпјува Гпдищната сметка на ПУ  "Рампп 
Левката " - Прилеп,  за  2009 гпдина, за  сметката 
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787 сппствени прихпди и сметките 903 и  603, 
бучетски прихпди 

            2. Рещениетп влегува вп сила сп денпт на 
пбјавуваоетп вп "Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп". 
 
Брпј  07- 898/9                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 09.04.2010 гпдина          на Спветпт на Ппщтина Прилеп 

      П р и л е п                       Димитар  Стевананчија 

 

 

Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр.6/2003) Градпнашалникпт на 
Ппщтина Прилеп,  дпнесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ  НА РЕЩЕНИЕТП ЗА УСВПЈУВАОЕ НА 
ГПДИЩНАТА СМЕТКА НА ПУ " КПШП РАЦИН" - ПРИЛЕП, 
ЗА СМЕТКАТА 787 СППСТВЕНИ ПРИХПДИ И СМЕТКАТА 

903 И 603 БУЧЕТСКИ ПРИХПДИ 

 

 

    1. Рещениетп за усвпјуваое на 
Гпдищната сметка на ПУ " Кпшп Рацин" - Прилеп, за 
сметката 787 сппствени прихпди и сметката 903 и 
603 бучетски прихпди, се пбјавува  вп "Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп". 
  
Брпј  08 - 914/9                                       ГРАДПНАШАЛНИК 

12.04.2010 гпдина                                на Ппщтина Прилеп 

   П р и л е п                                             Марјан Ристески 

 
 
 

                    Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002) и шлен 26 став 1 тпшка 33 
пд Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Спветпт 
на Ппщтина Прилеп на седницата , пдржана на 
09.04.2010 гпдина, дпнесе: 
 

Р   Е   Щ   Е   Н   И   Е 

за усвпјуваое на  Гпдищната сметка на  ПУ  "Кпшп 
Рацин"  - Прилеп, за 2009 гпдина, за  сметката 787 

сппствени прихпди 

 и сметките 903 и  603, бучетски прихпди  
 
 

           1. Се усвпјува Гпдищната сметка на ПУ  ПУ  
"Кпшп Рацин" - Прилеп,  за  2009 гпдина, за  
сметката 787 сппствени прихпди и сметките 903 и  
603, бучетски прихпди 

         
 
   
  2. Рещениетп влегува вп сила сп денпт на 
пбјавуваоетп вп "Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп". 

 
Брпј  07- 898/10                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 09.04.2010 гпдина          на Спветпт на Ппщтина Прилеп 

      П р и л е п                       Димитар  Стевананчија 

 
 

Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр.6/2003) Градпнашалникпт на 
Ппщтина Прилеп,  дпнесе: 

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ  НА РЕЩЕНИЕТП ЗА УСВПЈУВАОЕ 
НА ГПДИЩНАТА СМЕТКА НА ПУ  "КИРЕ 

ГАВРИЛПСКИ" - ПРИЛЕП, ЗА СМЕТКАТА 787 
СППСТВЕНИ ПРИХПДИ 

И СМЕТКАТА 903 И 603 БУЧЕТСКИ ПРИХПДИ 

 

1. Рещениетп за усвпјуваое на Гпдищната 
сметка на ПУ  "Кире Гаврилпски" - Прилеп, за 
сметката 787 сппствени прихпди и сметката 903 и 
603 бучетски прихпди, се пбјавува  вп "Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп". 
  
Брпј  08 - 914/10                                     ГРАДПНАШАЛНИК 

12.04.2010 гпдина                                 на Ппщтина Прилеп 

   П р и л е п                                             Марјан Ристески 

 
 

        Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002) и шлен 26 став 1 тпшка 33 
пд Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Спветпт 
на Ппщтина Прилеп на седницата , пдржана на 
09.04.2010 гпдина, дпнесе: 
 

Р   Е   Щ   Е   Н   И   Е 

за усвпјуваое на  Гпдищната сметка на  ПУ  "Кире 
Гаврилпски " - Прилеп, за 2009 гпдина, за  сметката 

787 сппствени прихпди 

 и сметките 903 и  603, бучетски прихпди  
 

           1. Се усвпјува Гпдищната сметка на ПУ  ПУ  
"Кире Гаврилпски" - Прилеп,  за  2009 гпдина, за  
сметката 787 сппствени прихпди и сметките 903 и  
603, бучетски прихпди 

            2. Рещениетп влегува вп сила сп денпт на 
пбјавуваоетп вп "Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп". 
 
Брпј  07- 898/11                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 09.04.2010 гпдина                 на Спветпт на Ппщтина Прилеп 

      П р и л е п                                   Димитар  Стевананчија 

 
 

  Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
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Ппщтина Прилеп" бр.6/2003) Градпнашалникпт на 
Ппщтина Прилеп,  дпнесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ  НА РЕЩЕНИЕТП ЗА УСВПЈУВАОЕ 
НА ГПДИЩНАТА СМЕТКА НА ПУ " ДПБРЕ 
ЈПВАНПСКИ"- ПРИЛЕП, ЗА СМЕТКАТА 787 

СППСТВЕНИ ПРИХПДИ 

И СМЕТКАТА 903 И 603 БУЧЕТСКИ ПРИХПДИ 

 

       1. Рещениетп за усвпјуваое на 
Гпдищната сметка на ПУ " Дпбре Јпванпски" - 
Прилеп, за сметката 787 сппствени прихпди и 
сметката 903 и 603 бучетски прихпди, се пбјавува  
вп "Службен гласник на Ппщтина Прилеп". 
  
Брпј  08 - 914/11                                ГРАДПНАШАЛНИК 

12.04.2010 гпдина                            на Ппщтина Прилеп 

   П р и л е п                                          Марјан Ристески 

 

             Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002) и шлен 26 став 1 тпшка 33 
пд Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Спветпт 
на Ппщтина Прилеп на седницата , пдржана на 
09.04.2010 гпдина, дпнесе: 
 

Р   Е   Щ   Е   Н   И   Е 

за усвпјуваое на  Гпдищната сметка на  ПУ  ПУ " 
Дпбре Јпванпски" - Прилеп, за 2009 гпдина, за  

сметката 787 сппствени прихпди 

и сметките 903 и  603, бучетски прихпди  
 
 

           1. Се усвпјува Гпдищната сметка на  ПУ " 
Дпбре Јпванпски" - Прилеп,  за  2009 гпдина, за  
сметката 787 сппствени прихпди и сметките 903 и  
603, бучетски прихпди 

            2. Рещениетп влегува вп сила сп денпт на 
пбјавуваоетп вп "Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп". 
 
Брпј  07- 898/12                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 09.04.2010 гпдина          на Спветпт на Ппщтина Прилеп 

      П р и л е п                       Димитар  Стевананчија 

 

  Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр.6/2003) Градпнашалникпт на 
Ппщтина Прилеп,  дпнесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ  НА РЕЩЕНИЕТП ЗА УСВПЈУВАОЕ НА 
ГПДИЩНАТА СМЕТКА НА ПУ "БЛАЖЕ КПНЕСКИ " -

ПРИЛЕП  ЗА СМЕТКАТА  787 СППСТВЕНИ ПРИХПДИ И 
СМЕТКАТА 903 И 603 БУЧЕТСКИ ПРИХПДИ 

 

1. Рещениетп за усвпјуваое на Гпдищната 
сметка на ПУ "Блаже Кпнески " - Прилеп  за 
сметката  787 сппствени прихпди и сметката 903 и 
603 бучетски прихпди, се пбјавува  вп "Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп". 
  
Брпј  08 - 914/12                                    ГРАДПНАШАЛНИК 

12.04.2010 гпдина                                на Ппщтина Прилеп 

   П р и л е п                                              Марјан Ристески 

 

               Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002) и шлен 26 став 1 тпшка 33 
пд Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Спветпт 
на Ппщтина Прилеп на седницата , пдржана на 
09.04.2010 гпдина, дпнесе: 
 

Р   Е   Щ   Е   Н   И   Е 

за усвпјуваое на  Гпдищната сметка на  ПУ  "Блаже 
Кпнески "  - Прилеп, за 2009 гпдина, за  сметката 

787 сппствени прихпди  
и сметките 903 и  603, бучетски прихпди  

 
           1. Се усвпјува Гпдищната сметка на   ПУ   
"Блаже Кпнески " - Прилеп,  за  2009 гпдина, за  
сметката 787 сппствени прихпди и сметките 903 и  
603, бучетски прихпди 

            2. Рещениетп влегува вп сила сп денпт на 
пбјавуваоетп вп "Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп". 
 
Брпј  07- 898/13                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 09.04.2010 гпдина                на Спветпт на Ппщтина Прилеп 

      П р и л е п                                    Димитар  Стевананчија 

 
 

Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр.6/2003) Градпнашалникпт на 
Ппщтина Прилеп,  дпнесе: 
 
 

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ  НА РЕЩЕНИЕТП ЗА УСВПЈУВАОЕ НА 
ГПДИЩНАТА СМЕТКА НА ПУ "КЛИМЕНТ ПХРИДСКИ" - 
ПРИЛЕП, ЗА СМЕТКАТА 787 СППСТВЕНИ ПРИХПДИ И 

СМЕТКАТА 903 И 603 БУЧЕТСКИ ПРИХПДИ 

 

 
 
 

1. Рещениетп за усвпјуваое на Гпдищната 
сметка на ПУ "Климент Пхридски" - Прилеп, за 
сметката 787 сппствени прихпди и сметката 903 и 
603 бучетски прихпди, се пбјавува  вп "Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп". 
  
Брпј  08 - 914/13                                    ГРАДПНАШАЛНИК 

12.04.2010 гпдина                                на Ппщтина Прилеп 
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   П р и л е п                                             Марјан Ристески 

 
 

                  Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002) и шлен 26 став 1 тпшка 33 
пд Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Спветпт 
на Ппщтина Прилеп на седницата , пдржана на 
09.04.2010 гпдина, дпнесе: 
 
 

Р   Е   Щ   Е   Н   И   Е 

за усвпјуваое на  Гпдищната сметка на  ПУ  
"Климент Пхдирски " - Прилеп, за 2009 гпдина, за  

сметката 787 сппствени прихпди  
и сметките 903 и  603, бучетски прихпди  

 

           1. Се усвпјува Гпдищната сметка на   ПУ   
"Климент Пхдирски" - Прилеп,  за  2009 гпдина, за  
сметката 787 сппствени прихпди и сметките 903 и  
603, бучетски прихпди 

            2. Рещениетп влегува вп сила сп денпт на 
пбјавуваоетп вп "Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп". 
 
Брпј  07- 898/14                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 09.04.2010 гпдина               на Спветпт на Ппщтина Прилеп 

      П р и л е п                                 Димитар  Стевананчија 

 

  Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр.6/2003) Градпнашалникпт на 
Ппщтина Прилеп,  дпнесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ  НА РЕЩЕНИЕТП ЗА УСВПЈУВАОЕ НА 
ГПДИЩНАТА СМЕТКА НА ПМУ "ПРДАН МИХАЈЛПСКИ И 

СМЕТКАТА 903  
И 603 БУЧЕТСКИ ПРИХПДИ 

 

      1. Рещениетп за усвпјуваое на 
Гпдищната сметка на ПМУ "Прдан Михајлпски - 
Пцка " - Прилеп, за сметката 787 сппствени 
прихпди и сметката 903 и 603 бучетски прихпди,  
се пбјавува  вп "Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп". 
  
Брпј  08 - 914/14                                    ГРАДПНАШАЛНИК 

12.04.2010 гпдина                                на Ппщтина Прилеп 

   П р и л е п                                           Марјан Ристески 

 

          Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002) и шлен 26 став 1 тпшка 33 
пд Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Спветпт 
на Ппщтина Прилеп на седницата , пдржана на 
09.04.2010 гпдина, дпнесе: 

 

Р   Е   Щ   Е   Н   И   Е 

за усвпјуваое на  Гпдищната сметка на ПМУ  
"Прдан Михајлпски - Пцка" - Прилеп, за 2009 
гпдина, за  сметката 787 сппствени прихпди  

и сметките 903 и  603, бучетски прихпди  
 

           1. Се усвпјува Гпдищната сметка на   ПМУ  
"Прдан Михајлпски - Пцка" - Прилеп,  за  2009 
гпдина, за  сметката 787 сппствени прихпди и 
сметките 903 и  603, бучетски прихпди. 
            2. Рещениетп влегува вп сила сп денпт на 
пбјавуваоетп вп "Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп". 
 
Брпј  07- 898/15                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 09.04.2010 гпдина                 на Спветпт на Ппщтина Прилеп 

      П р и л е п                                    Димитар  Стевананчија 

  Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр.6/2003) Градпнашалникпт на 
Ппщтина Прилеп,  дпнесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ  НА РЕЩЕНИЕТП ЗА УСВПЈУВАОЕ НА 
ГПДИЩНАТА СМЕТКА НА ПУ  "СТРАЩП ПИНЧУР" 

С.МАЛП КПОАРИ - ПРИЛЕП, ЗА СМЕТКАТА 787 
СППСТВЕНИ ПРИХПДИ И СМЕТКАТА 903 И 603 

БУЧЕТСКИ ПРИХПДИ 

 
   1. Рещениетп за усвпјуваое на 

Гпдищната сметка на ПУ  "Стращп Пинчур" с. Малп 
Кпоари - Прилеп, за сметката 787 сппствени 
прихпди и сметката 903 и 603 бучетски прихпди, се 
пбјавува  вп "Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп". 
  
Брпј  08 - 914/15                                      ГРАДПНАШАЛНИК 

12.04.2010 гпдина                                  на Ппщтина Прилеп 

   П р и л е п                                                Марјан Ристески 

 
 
               Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002) и шлен 26 став 1 тпшка 33 
пд Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Спветпт 
на Ппщтина Прилеп на седницата , пдржана на 
09.04.2010 гпдина, дпнесе: 
 

 

Р   Е   Щ   Е   Н   И   Е 

за усвпјуваое на  Гпдищната сметка на ПУ " 
Стращп Пинчур"  с. Малп Кпоари - Прилеп, за 2009 

гпдина, за  сметката 787 сппствени  
прихпди  и сметките 903 и  603, бучетски прихпди  

 

           1. Се усвпјува Гпдищната сметка на   ПУ " 
Стращп Пинчур"  с. Малп Кпоари - Прилеп,  за  
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2009 гпдина, за  сметката 787 сппствени прихпди и 
сметките 903 и  603, бучетски прихпди. 
            2. Рещениетп влегува вп сила сп денпт на 
пбјавуваоетп вп "Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп". 
 
Брпј  07- 898/16                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 09.04.2010 гпдина               на Спветпт на Ппщтина Прилеп 

      П р и л е п                                 Димитар  Стевананчија 

 

 

  Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр.6/2003) Градпнашалникпт на 
Ппщтина Прилеп,  дпнесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ  НА РЕЩЕНИЕТП ЗА УСВПЈУВАОЕ НА 
ГПДИЩНАТА СМЕТКА НА ПУ "КИРИЛ И МЕТПДИЈ"С. 

КАНАТЛАРЦИ - ПРИЛЕП, ЗА СМЕТКАТА 787 СППСТВЕНИ 
ПРИХПДИ И СМЕТКАТА 903 И 603 БУЧЕТСКИ ПРИХПДИ 

 

 

   1. Рещениетп за усвпјуваое на 
Гпдищната сметка на ПУ "Кирил и Метпдиј" с. 
Канатларци - Прилеп, за сметката 787 сппствени 
прихпди и сметката 903 и 603 бучетски прихпди, се 
пбјавува  вп "Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп". 
  
Брпј  08 - 914/16                                   ГРАДПНАШАЛНИК 

12.04.2010 гпдина                               на Ппщтина Прилеп 

   П р и л е п                                             Марјан Ристески 

 

                Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002) и шлен 26 став 1 тпшка 33 
пд Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Спветпт 
на Ппщтина Прилеп на седницата , пдржана на 
09.04.2010 гпдина, дпнесе: 
 

Р   Е   Щ   Е   Н   И   Е 

за усвпјуваое на  Гпдищната сметка на ПУ  "Кирил 
и Метпдиј "  с. Канатларци - Прилеп, за 2009 

гпдина, за  сметката 787 сппствени прихпди и 
сметките 903 и  603, бучетски прихпди  

 
           1. Се усвпјува Гпдищната сметка на   ПУ  
"Кирил и Метпдиј "  с. Канатларци - Прилеп,  за  
2009 гпдина, за  сметката 787 сппствени прихпди и 
сметките 903 и  603, бучетски прихпди. 
            2. Рещениетп влегува вп сила сп денпт на 
пбјавуваоетп вп "Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп". 
 
Брпј  07- 898/17                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 09.04.2010 гпдина                 на Спветпт на Ппщтина Прилеп 

      П р и л е п                                  Димитар  Стевананчија 

 

 

  Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр.6/2003) Градпнашалникпт на 
Ппщтина Прилеп,  дпнесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ  НА РЕЩЕНИЕТП ЗА УСВПЈУВАОЕ 
НА ГПДИЩНАТА СМЕТКА НА ПУ "КРУМЕ 

ВПЛНАРПСКИ" С. ТПППЛШАНИ - ПРИЛЕП, ЗА 
СМЕТКАТА 787 СППСТВЕНИ 

ПРИХПДИ И СМЕТКАТА 903 И 603 БУЧЕТСКИ 
ПРИХПДИ 

 

                1. Рещениетп за усвпјуваое на Гпдищната 
сметка на ПУ "Круме Вплнарпски" с. Тппплшани - 
Прилеп, за сметката 787 сппствени прихпди и 
сметката 903 и 603 бучетски прихпди, се пбјавува  
вп "Службен гласник на Ппщтина Прилеп". 
  
Брпј  08 - 914/17                                    ГРАДПНАШАЛНИК 

12.04.2010 гпдина                                на Ппщтина Прилеп 

   П р и л е п                                            Марјан Ристески 

 

               Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/2002) и шлен 26 став 1 тпшка 33 
пд Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник 
на Ппщтина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Спветпт 
на Ппщтина Прилеп на седницата , пдржана на 
09.04.2010 гпдина, дпнесе: 
 

Р   Е   Щ   Е   Н   И   Е 

за усвпјуваое на  Гпдищната сметка на ПУ  "Круме 
Вплнарпски"  с. Тппплшани - Прилеп, за 2009 

гпдина, за  сметката 787 сппствени прихпди и 
сметките 903 и  603, бучетски прихпди  

 
           1. Се усвпјува Гпдищната сметка на   ПУ  
"Круме Вплнарпски"  с. Тппплшани - Прилеп,  за  
2009 гпдина, за  сметката 787 сппствени прихпди и 
сметките 903 и  603, бучетски прихпди. 
 

            2. Рещениетп влегува вп сила сп денпт на 
пбјавуваоетп вп "Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп". 
 
Брпј  07- 898/18                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 09.04.2010 гпдина               на Спветпт на Ппщтина Прилеп 

      П р и л е п                                  Димитар  Стевананчија 

 
 

  Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр.6/2003) Градпнашалникпт на 
Ппщтина Прилеп,  дпнесе: 
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З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ  НА ЗАКЛУШПКПТ ЗА 
УСВПЈУВАОЕ НА ПРПЕКТПТ 

 "ПРГАНИЗИРАОЕ НА ППЩТИНСКА ЛИГА ВП 
КПЩАРКА ЗА МАЩКИ ЗА ПСНПВНИ УШИЛИЩТА И 

РАКПМЕТ ЗА 

 ДЕВПЈШИОА ЗА ПСНПВНИ УШИЛИЩТА" 

 

1. Заклушпкпт за усвпјуваое на Прпектпт 
"Прганизираое на Ппщтинска лига вп кпщарка за 
мащки за пснпвни ушилищта и ракпмет за 
девпјшиоа за пснпвни ушилищта", се пбјавува  вп 
"Службен гласник на Ппщтина Прилеп". 
  
Брпј  08 - 914/18                                    ГРАДПНАШАЛНИК 

12.04.2010 гпдина                               на Ппщтина Прилеп 

   П р и л е п                                             Марјан Ристески 

 

           Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 15 пд 
Закпнпт за  лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" 5/2002) и шлен 26 став 1 тпшка  47 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр.6/2003) Спветпт на Ппщтина 
Прилеп на седницата, пдржана на 09.04.2010 
гпдина, расправајќи пп Прпектпт за " 
Прганизираое на ппщтинска лига вп  кпщарка за 
мащки за пснпвни ушилищта и ракпмет за 
девпјшиоа за пснпвни ушилищта", дпнесе:  
 

З  А  К  Л  У  Ш  П  К 

за усвпјуваое на Прпектпт за " Прганизираое на  
ппщтинска лига вп  кпщарка за мащки за пснпвни 

ушилищта и ракпмет за девпјшиоа 

 за пснпвни ушилищта"  
 

         1. Се усвпјува Прпектпт за " Прганизираое на 
ппщтинска лига вп  кпщарка за мащки за пснпвни 
ушилищта и ракпмет за девпјшиоа за пснпвни 
ушилищта". 
            2. Заклушпкпт да се дпстави  дп 
Градпнашалникпт на Ппщтина Прилеп, Спјузпт за 
ушилищни сппртпви и архивата на Ппщтина 
Прилеп. 
           
         3. Заклушпкпт ќе се пбјави вп "Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп". 
 
Брпј  07- 898/19                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 09.04.2010 гпдина                на Спветпт на Ппщтина Прилеп 

      П р и л е п                                   Димитар  Стевананчија 

 
 

  Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр.6/2003) Градпнашалникпт на 
Ппщтина Прилеп,  дпнесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ  НА ПДЛУКАТА ЗА  УШЕСТВП НА 
ППЩТИНА ПРИЛЕП 

 ВП ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ПРПЕКТПТ 
"НАБАВКА НА ППРЕМА ЗА ТППЕ 

ПРИЛЕП И ППРЕМА ЗА ВПЛПНТЕРСКИ ЕДИНИЦИ", 
ППДНЕСЕН ПД  

ЦЕНТАРПТ ЗА РАЗВПЈ НА ПЕЛАГПНИСКИ РЕГИПН - 
БИТПЛА 

 
1. Пдлуката за  ушествп на Ппщтина 

Прилеп вп имплементацијата на прпектпт 
"Набавка на ппрема за ТППЕ Прилеп и ппрема за 
вплпнтерски единици", ппднесен пд Центарпт за 
развпј на Пелагпниски регипн - Битпла, се пбјавува  
вп "Службен гласник на Ппщтина Прилеп". 
  
Брпј  08 - 914/19                                     ГРАДПНАШАЛНИК 

12.04.2010 гпдина                                 на Ппщтина Прилеп 

   П р и л е п                                             Марјан Ристески 

 
 

               Врз пснпва на шлен 22 став 1  тпшка 11 и 
шлен 36 став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за лпкалната 
сампуправа  ("Службен весник на РМ" 5/2002) и 
шлен 26 став 1 тпшка 46 пд Статутпт на Ппщтина 
Прилеп ("Службен гласник на ппщтина 
Прилеп"6/2003 и 4/2005), Спветпт на Ппщтина 
Прилеп на седницата пдржана на ден  09.04.2010 
година донесе: 
 

О  Д   Л   У   К   А 
За сопствено учество на Општина Прилеп во 

имплементацијата на проектот 
       „Набавка на опрема за ТППЕ Прилеп и 
опрема за волонтерски единици", 

поднесен од Центарот  за развој на 
Пелагониски регион- Битола 

 

Член 1 

Се усвојува иницијатива за подготовка на 
проект од противпожарна заштита од страна на 
Центарот за развој на Пелагониски регион- 
Битола,  по објавен јавен повик за предлог 
проекти за развој  на Планските региони за 
2010 година; 

 

Член 2 

Со оваа одлука се потврдува сопственото 
учество од страна на Општина Прилеп, како 
партнер број 1 во апликативната форма 
поднесена од Центарот за развој на Плански 
региони кој е носител на апликацијата, во 
процесот на имплементација на Проектот под 
име: „Набавка на опрема за ТППЕ Прилеп (го 
покрива регионот на Прилеп, Кривогаштани и 
Долнени) и опрема за волонтерски единици"; 

 

Член 3 

Сопственото финансиско учество на Општина 
Прилеп е во висина од 100.000,00 денари; 

Член 4 
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Финансиските средства кои ќе бидат 
обезбедени како сопствено учество од Буџетот 
на Општина Прилеп за 2010 година, буџетската 
програма ОП- Противпожарна заштита, ставка 
480- Купување на опрема и машини; 

Член 5 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Прилеп". 
 
Брпј  07- 898/20                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 09.04.2010 гпдина          на Спветпт на Ппщтина Прилеп 

      П р и л е п                       Димитар  Стевананчија 

 
 

  Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр.6/2003) Градпнашалникпт на 
Ппщтина Прилеп,  дпнесе: 

 
 

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ  НА ПРПГРАМАТА ЗА ИЗМЕНИ И 
ДПППЛНУВАОА НА ПРПГРАМАТА ЗА 

ДПНЕСУВАОЕ НА УРБАНИСТИШКИ ПЛАНПВИ НА 

ТЕРИТПРИЈАТА НА ППЩТИНА ПРИЛЕП  
ЗА 2010 ГПДИНА 

 
                1. Прпграмата за измени и дппплнуваоа 
на Прпграмата за дпнесуваое на урбанистишки 
планпви на теритпријата на Ппщтина Прилеп за 
2010 гпдина, се пбјавува  вп "Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп". 
 
  
Брпј  08 - 914/20              ГРАДПНАШАЛНИК 

12.04.2010 гпдина            на Ппщтина Прилеп 

   П р и л е п                        Марјан Ристески 

 
 
 
              
          Врз пснпва на шлен 17 пд Закпнпт за 
прпстпрнп и урбанистишкп планираое (,,Сл.весник 
на РМ,, бр.51/05,137/07 и 91/2009) и шлен 36 став 1 
тпшка 15 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(,,Сл.весник на РМ,,бр.5/2002) и шлен 26 с.1 т.7 пд 
Статутпт на ппщтина Прилеп (,,Сл.гласник на 
ппщтина Прилеп,,бр.6/03), Спветпт на ппщтина 
Прилеп на седницата пдржана на 09.04.2010 
гпдина, дпнесе: 
 

П Р П Г Р А М А 

за измени  и дппплнуваое на Прпграмата  за 
дпнесуваоена урбанистишки планпви на 

теритпријата на Ппщтина 

Прилеп за 2010 гпдина 

 

Шлен 1 

Вп Прпграмата за дпнесуваое на 
урбанистишки планпви на теритпријата на Ппщтина 
Прилеп за 2010 гпдина (,,Сл.гласник на ппщтина 
Прилеп,, бр.1/2010 и 3/2010)   вп глава: 

 В.УРБАНИСТИШКИ ПЛАНПВИ  ЗА СЕЛА  
точките од реден број 4 до реден број 14 ,СЕ 
БРИШАТ.  

Се додава нова глава: 
 
 Г –ОПШТ АКТ ЗА СЕЛА 

1.  Општ акт за н.м.Ерекпвци 

            2.  Општ акт за н.м Селце 

            3.  Општ акт за н.м Превпец 

            4.  Општ акт за н.м Плетвар  
            5.  Општ акт за н.м Бпнше 

            6.  Општ акт за н.м Крущевица 

            7.  Општ акт  за н.м Дуое  
            8.  Општ акт за н.м Гплемп Радпбил 

9.  Општ акт за н.м с.Манастир 

           10. Општ акт за н.м.Крстец  
           11. Општ акт н.м Марул 

           12.Општ акт за н.м Бешиште 

           13.Општ акт за н.м.Мало Рувци 

Шлен 2 

Пваа пдлука влегува вп сила нареднипт 
ден пд денпт на пбјавуваоетп вп ,,Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп,, 
Израбптил:ПР 
Прпверил: МЗ 
Пдпбрил: ИК 

 
Брпј  07- 898/21                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 09.04.2010 гпдина               на Спветпт на Ппщтина Прилеп 

      П р и л е п                               Димитар  Стевананчија 

 
 

  Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр.6/2003) Градпнашалникпт на 
Ппщтина Прилеп,  дпнесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ  НА ПДЛУКАТА ЗА ДПНЕСУВАОЕ 
НА ЛПКАЛНА  

УРБАНИСТИШКА ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА 

СПЛАРНА ЦЕНТРАЛА НА КП БР.  
148/8 И КП 151/4 

 

1.Пдлуката за дпнесуваое на лпкална 
урбанистишка планска дпкументација за изградба 
на спларна централа на КП бр. 148/8 и КП 151/4, се 
пбјавува  вп "Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп". 
  
Брпј  08 - 914/21                                    ГРАДПНАШАЛНИК 

12.04.2010 гпдина                                на Ппщтина Прилеп 
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   П р и л е п                                             Марјан Ристески 

 
 

Врз пснпва на  шл.22 ст.1,т.1 и шл.36 пд 
Закпнпт за лпкална сампуправа ("Сл.весник на 
РМ"бр.5/02) и шл.14 ст.1 т.1 и шл.26 пд Статутпт на 
ппщтина Прилеп ("Сл.гласник на ппщтина 
Прилеп"бр.6/03 4/05 и 10/08), Спветпт на ппщтина 
Прилеп, на седницата пдржана на ден 09.04.2010 
гпдина,  дпнесе:   

 
    

П Д Л У К А 

     за дпнесуваое Лпкална урбанистишка планска 
дпкументација    за изградба    на  Спларна 

централа на кп. бр.148/8 и  кп.151/4 

 

шл.1 

           Се дпнесува лпкална урбанистишка планска 
дпкументација сп тех. Бр. 50/09 пд Јануари 
2010гпдина израбптена пд ЈП за прпстпрни и 
урбанистишки планпви пд Прилеп  (вп 
ппнатампщен текст-ЛУПД) за фпрмираое на 
градежна парцела пд кп. Бр.148/8 и 151/4 вп КП 
Старп Лагпвп, сп пснпвна класа на намена Е 3— 
Некпмпатибилна инфраструктура , а за изградба на 
пбјект Спларна Централа кпја спада вп група на 
класа на намена Е - Инфраструктура . 

шл.2 

            Планската дпкументација пд шл.1 на пваа 
Пдлука ги спдржи следните прилпзи: 
            1. Пдлука за утврдуваое пптреба пд 
израбптка на ЛУПД и усвпјуваое на Планска 
прпграма, бр.07-167/10 пд 25.01.2010 гпд;  

2.Извещтај пд изврщена Струшна ревизија 
тех.бр.01-06/10 пд Јануари , 2010 гпд., израбптена 
ДППЕЛ ,,Урбан Прпект,, пд Прилеп; 
3.Пдгпвпр на забелещките пд струшната ревизија 
тех.бр.50/09 пд Февруари 2010гпдина пд 
израбптувашпт на Планпт        
           
 
 

  4.Записник и мислење од комисија бр.03-810/2 
од 29.03.2010год.  и Предлпг пд кпмисијата, бр.03-
810/4 пд 29.03.2010 гпд; 
            5.Рещение за пдпбруваље на ЛУПД пд 
Градпнашалникпт, бр.03-828/1 пд 31.03.2010 г.  
            6.Кпмплетен примерпк пд ЛУПД, тех. 
бр.50/09, Јануари 2010 гпд., израбптена пд ЈП за 
прпстпрни и урбанистишки планпви пд Прилеп 
,кпја спдржи: 

 ППЩТ ДЕЛ 

1. Наслпвен лист  
2. Регистрација на прпектанската прганизација  
4. Лиценца на правнптп лице за израбптка  на 
урбанистишки  планпви  
5. Рещение за назнашуваое на планери 

6. Пвластуваое  на   планерпт   за  израбптуваое на 
урбанистишки планпви 

7. Планери кпи ушествуваат при израбптката на 
ЛУПД 

8.Рещение за Услпви за планираое на прпстпрпт 

9.Пдлука за утврдуваое пптреба пд израбптка на 
ЛУПД 

10.Планска Прпграма 

11.Имптен лист и Скица 

12.Прибавени мислеоа пд ЕВН Македпнија - Кец 
Прилеп,ЈКП ,,Впдпвпд и 
канализација,,Прилеп,Македпнски 
Телекпм,Тутунски Кпмбинат (Хидрпсистем) и Завпд 
за защтита на сппмениците на културата и Музеј 
Прилеп 

 
  
1. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  

 

1.1 Географско и геодетско одредување на 
подрачјето на опфатот, граници и површина  

1.2 Историјат на планирањето и уредувањето 
на подрачјето и неговата околина  
1.3 Податоци за природните чинители 

1.3.1 Климатски карактеристики  

1.3.2 Сеизмички карактеристики  

1.4 Податоци за создадените вредности и 
чинители  

1.5 Инвентаризација и снимање на изградениот 
градежен фонд и вкупната физичка 
супраструктура  

1.6 Инвентаризација и снимање на постојни 
споменични целини  

1.7 Инвентаризација и снимање на изградената 
комунална инфраструктура 

1.7.1 Сообраќај и врски  

1.7.2 Водовод  

1.7.3 Хидросистем  

1.7.4  Канализација  

1.7.5 Електрика  

1.7.6 Телефонија  

1.7.6.1 Мобилна телефонија 

 
 
 

1.8 Инвентаризација и снимање на бесправно 
изградени градби  

1.9 Анализа на степенот на реализација на 
важечкиот урбанистички план  
1.10 Анализа на можностите за просторен 
развој   
1.10.1 Економска основа за просторен развој  

1.11 Извод од план од повисоко ниво  

1.12 Нумерички податоци за постојната 
состојба  

1.13.   Други прилози 

1.13.1 Елаборат за техничките карактеристики 
на фотоволатаичната електрична централа  
 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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1. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ  

1.1 Вид на план, назив на подрачјето и плански 
развој  

1.2 Местоположба на планскиот опфат  

1.3 Просторен концепт  

1.4 Планска програма  

1.5 Опис и образложение на планските 
решенија за изградба  

1.5.1 Единици на градежно земјиште  

1.5.2 Класа на намени  

1.5.3 Сообраќајно решение  

1.5.3.1 Нивелманско решение 

1.5.4 Електроенергетика  

1.5.5 Телекомуникациска мрежа  

1.5.6 Хидротехничка инфраструктура  

 1.5.6.1Водовод  

 1.5.6.2 Фекална канализација  

1.5.6.3 Атмосферска канализација  

1.6 Економско образложение за начинот, 
обемот и динамиката на финансирање на 
реализација на планските решенија  

1.7 Општи услови за изградба, развој и 
користење на земјиштето за градби кои важат 
за целиот плански опфат  

1.8 Посебни услови за изградба, развој и 
користење на земјиштето за градби кои важат 
за целиот плански опфат за секој помал опфат  

1.9 Мерки за заштита  

1.9.1 Заштита на животната средина  

1.9.2 Мерки за заштита од пожар  

1.9.3 Мерки за заштита од воени разурнувања, 
природни и техничко-технолошки 
катастрофи  

1.9.4 Заштита на природно наследство  

 

2.НУМЕРИЧКИ ДЕЛ  

2.1Нумерички показатели  

2.2 Билансни (споредбени) показатели  

3.   

3.1.   

3.1.1 Извод од Просторен план на 
РМ.....................................................М=1:250000 

3.1.2 Ажурирана геодетска 
подлога.................................................М=1:1000 

 
 

3.1.3 Инвентаризација на изградениот 
градежен фонд ...................................М=1:1000 

3.1.4 Инвентаризација на изградената 
комунална инфраструктрура............М= 1:1000 

3.1.5 Инвентаризација и снимка на бесправно 
изградени градби ............................. М =1:1000 

 
3.2. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.2.1 План на намена на земјиштето и градбите,  
М= 1: 1000  
3.2.2Регулационен план................... М =1: 1000 

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

3.2.4 Сообраќаен и нивелациски план.  
............................................................ М= 1: 1000 

3.2.5 Инфраструктурен план ......      М= 1: 1000 

3,2,6 План на зелнило...................... М= 1: 1000 

3.2.6.Синтезен план ......................... М= 1: 1000 

Шл.3 

Лпкалната урбанистишка планска 
дпкументација се заверува вп рпк пд 8 (псум) дена 
пд денпт на дпнесуваоетп вп  5 (пет) примерпци 
пд кпи: еден примерпк се шува вп прганпт щтп ја 
пдпбрил, еден примерпк задржува барателпт, 
еден примерпк се дпставува дп Државнипт 
инспектпрат за градежнищтвп и урбанизам и еден 
примерпк вп Агенцијата за катастар на 
недвижнпсти. 

Заверката сп пптпис и пешат ќе ја 
изврщи претседателпт на Спветпт на ппщтина 
Прилеп.          

Шл.4 

              Спветпт на ппщтина Прилеп е дплжен, 
пп дпнесуваое на планската дпкументација да 
пбезбеди картираое на истата на хамер.  

Шл.5 

             Лпкалната урбанистишка планска 
дпкументација  ќе ја спрпведува надлежнипт прган 
на ппщтина Прилеп. 

Шл.6 

            Пваа Пдлука сп заверен примерпк пд 
Планската дпкументација се дпставува дп Прганпт 
на државната управа надлежен за врщеое на 
рабптите пд пбласта на уредуваое на прпстпрпт. 

Шл.7 

           Пваа Пдлука влегува вп сила нареднипт 
ден пд денпт на пбјавуваоетп вп "Службен гласник 
на ппщтина Прилеп". 
 

Израбптил: ПР 

Прпверил: МЗ 

Пдпбрил: ИШ 

 
Брпј  07- 898/22                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 09.04.2010 гпдина          на Спветпт на Ппщтина Прилеп 

      П р и л е п                       Димитар  Стевананчија 

 

 

 

 
 

Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр.6/2003) Градпнашалникпт на 
Ппщтина Прилеп,  дпнесе: 

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ  НА ПДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАОЕ 
ППТРЕБА ПД ИЗРАБПТКА НА ЛПКАЛНА УРБАНИСТИШКА 

ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА  ФПРМИРАОЕ НА 
ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА КП БР. 7184 ВП КП ПРИЛЕП СП 

ПСНПВНА КЛАСА НА НАМЕНА А1 ЗА ИЗГРАДБА НА 
ПБЈЕКТ СПГЛАСНП ПСНПВНАТА КЛАСА НА НАМЕНА И 
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СИТЕ КПМПАТИБИЛНИ КЛАСИ НА НАМЕНА НА 
ПСНПВНАТА КЛАСА НА НАМЕНА 

 

1. Пдлуката за утврдуваое пптреба пд 
израбптка на лпкална урбанистишка планска 
дпкументација за  фпрмираое на градежна 
парцела на КП бр. 7184 вп КП Прилеп сп пснпвна 
класа на намена А1 за изградба на пбјект спгласнп 
пснпвната класа на намена и сите кпмпатибилни 
класи на намена на пснпвната класа на намена, се 
пбјавува  вп "Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп". 
  
Брпј  08 - 914/22                                      ГРАДПНАШАЛНИК 

12.04.2010 гпдина                                 на Ппщтина Прилеп 

   П р и л е п                                               Марјан Ристески 

 
Врз пснпва на шл.15 ст.2 пд Закпнпт за 

прпстпрнп и урбанистишкп планираое, ("Сл.весник 
на РМ"бр.51/05 и 137/2007и 91/09), шл.22 ст.1,т.1 и 
шл.36 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и шл.14 ст.1 т.1 и шл.26 
пд Статутпт на ппщтина Прилеп ("Сл.гласник на 
ппщтина Прилеп"бр.6/03), Спветпт на ппщтина 
Прилеп на седницата пдржана на ден 09.04.2010 
гпдина,  дпнесе: 

 

П Д Л У К А 

За утврдуваое пптреба пд израбптка на Лпкална 
урбанистишка планска дпкументација  за  

фпрмираое на градежна парцела пд кп. Бр.7184  
вп КП Прилеп сп пснпвна класа на намена  А1  за 

изградба на пбјект спгласнп пснпвната класа на  
намена и сите кпмпатибилни класи на намена на 

пснпвната класа на намена    
           

Шл.1 

Се утврдува пптребата пд израбптка на 
Лпкална урбанистишка планска дпкументација ( вп 
ппнатампщнипт текст ЛУПД) за  фпрмираое на 
градежна парцела пд кп. Бр.7184  вп КП Прилеп 
сп пснпвна класа на намена  А1  за изградба на 
пбјект спгласнп пснпвната класа  

 
 

на  намена и сите кпмпатибилни класи на намена 
на пснпвната класа на намена. 

Шл.2 

Се усвпјува Планската Прпграма за 
израбптка на Лпкална урбанистишка планска 
дпкументација за  фпрмираое на градежна 
парцела пд кп. Бр.7184  вп КП Прилеп сп пснпвна 
класа на намена  А1  за изградба на пбјект 
спгласнп пснпвната класа на  намена и сите 
кпмпатибилни класи на намена на пснпвната класа 
на намена , сп плански ппфат какп щтп е пзнашенп 
вп графишкипт прилпг кпј е стпставен дел на пваа 
Пдлука . 
Планската Прпграма спдржи  текстуален и 
графишки дел.  

Шл.3 

Пваа Пдлука влегува вп сила нареднипт 
ден пд денпт на пбјавуваоетп вп "Службен гласник 
на ппщтина Прилеп". 
Прпверил: МЗ 

Пдпбрил: ИШ 

 
Брпј  07- 898/23                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 09.04.2010 гпдина              на Спветпт на Ппщтина Прилеп 

      П р и л е п                             Димитар  Стевананчија 

 

  Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр.6/2003) Градпнашалникпт на 
Ппщтина Прилеп,  дпнесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ  НА ПДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАОЕ 
ППТРЕБА ПД ИЗРАБПТКА НА ЛПКАЛНА УРБАНИСТИШКА 

ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА  ФПРМИРАОЕ НА 
ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ПД  КП  БР. 3955- ДЕЛ, 3956-ДЕЛ, 

3963/2 И 3964/5 ВП МВ ДПЛНП САДПВП И ГПРНП 
САДПВП  ВП КП ПРИЛЕП 

СП ПСНПВНА КЛАСА НА НАМЕНА Г2 И Г3 ЗА ИЗГРАДБА 
НА ПБЈЕКТ СПГЛАСНП ПСНПВНАТА КЛАСА НА НАМЕНА 

И СИТЕ КПМПАТИБИЛНИ КЛАСИ НА НАМЕНА НА 
ПСНПВНАТА КЛАСА НА НАМЕНА И УСВПЈУВАОЕ НА 

ПЛАНСКА ПРПГРАМА 

 
            1. Пдлуката за утврдуваое пптреба пд 
израбптка на лпкална урбанистишка планска 
дпкументација за  фпрмираое на градежна 
парцела пд  КП  бр. 3955- дел, 3956-дел, 3963/2 и 
3964/5 вп МВ Дплнп Садпвп и Гпрнп садпвп  вп КП 
Прилеп сп пснпвна класа на намена Г2 и Г3 за 
изградба на пбјект спгласнп пснпвната класа на 
намена и сите кпмпатибилни класи на намена на 
пснпвната класа на намена и усвпјуваое на 
Планска прпграма, се пбјавува  вп "Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп". 
  
Брпј  08 - 914/23                                    ГРАДПНАШАЛНИК 

12.04.2010 гпдина                                на Ппщтина Прилеп 

   П р и л е п                                             Марјан Ристески 

 

Врз пснпва на шл.15 ст.2 пд Закпнпт за 
прпстпрнп и урбанистишкп планираое, ("Сл.весник 
на РМ"бр.51/05 и 137/2007и 91/09), шл.22 ст.1,т.1 и 
шл.36 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и шл.14 ст.1 т.1 и шл.26 
пд Статутпт на ппщтина Прилеп ("Сл.гласник на 
ппщтина Прилеп"бр.6/03), Спветпт на ппщтина 
Прилеп на седницата пдржана на ден 09.04.2010 
гпдина,  дпнесе: 

 
П Д Л У К А 

За утврдуваое пптреба пд израбптка на Лпкална 
урбанистишка планска дпкументација  за  

фпрмираое на градежна парцела пд кп. Бр.3955-
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дел; 3956-дел ; 3963/2 и  3964/5 вп м.в. Дплнп 
Садпвп и Гпрнп Садпвп вп КП Прилеп сп пснпвна 
класа на намена  Г2 и  Г3 за изградба на пбјекти 

спгласнп пснпвната класа на  намена и сите 
кпмпатибилни класи на намена на пснпвната класа 

на намена и усвпјуваое на Планска прпграма 

 

Шл.1 

Се утврдува пптребата пд израбптка на 
Лпкална урбанистишка планска дпкументација ( вп 
ппнатампщнипт текст ЛУПД) за  фпрмираое на 
градежна парцела пд кп. Бр. .3955-дел; 3956-дел ; 
3963/2 и  3964/5  вп м.в. Дплнп Садпвп и Гпрнп 
Садпвп вп КП Прилеп , сп пснпвна класа на намена  
Г2 и  Г3 за изградба на пбјекти спгласнп пснпвната 
класа на  намена и сите кпмпатибилни  класи на 
намена на пснпвната класа на намена. 

 

Шл.2 

Се усвпјува Планската Прпграма за израбптка 
на Лпкална урбанистишка планска дпкументација 
за  фпрмираое на градежна парцела пд кп. Бр. 
.3955-дел; 3956-дел ; 3963/2 и  3964/5 вп м.в. 
Дплнп Садпвп и Гпрнп Садпвп вп КП Прилеп , сп 
пснпвна класа на намена  Г2 и  Г3 за изградба на 
пбјекти спгласнп пснпвната класа на  намена и сите 
кпмпатибилни  класи на намена на пснпвната 
класа на намена , сп плански ппфат какп щтп е 
пзнашенп вп графишкипт прилпг кпј е стпставен дел 
на пваа Пдлука . 

Планската Прпграма спдржи  текстуален и 
графишки дел.  

Шл.3 

Пваа Пдлука влегува вп сила 
нареднипт ден пд денпт на пбјавуваоетп 
вп "Службен гласник на ппщтина Прилеп". 

Израбпил: ПР 

Прпверил: МЗ 

Пдпбрил: ИШ 

 
Брпј  07- 898/24                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 09.04.2010 гпдина                 на Спветпт на Ппщтина Прилеп 

      П р и л е п                                   Димитар  Стевананчија 

 

Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр.6/2003) Градпнашалникпт на 
Ппщтина Прилеп,  дпнесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ  НА ПДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАОЕ 
ППТРЕБА ПД ИЗРАБПТКА НА ЛПКАЛНА УРБАНИСТИШКА 

ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА  УСПГЛАСУВАОЕ НА 
ППВРЩИНАТА ЗА ГРАДЕОЕ И МАКСИМАЛНАТА 

ВИСИНА НА ГРАДБАТА ВП ФПРМИРАНА ГРАДЕЖНА 
ПАРЦЕЛА НА ГП 3 (КП 22465) ВП ДУП ЗА УАЕ 16-ДЕЛ 

ДПНЕСЕН СП ПДЛУКА БР. 

08-121/12 ПД 31.03.1993 ГПДИНА ВП ПРИЛЕП СП 
ПСНПВНА КЛАСА НА НАМЕНА А1 И УСВПЈУВАОЕ НА 

ПЛАНСКА ПРПГРАМА 

 

 

             1. Пдлуката за утврдуваое пптреба пд 
израбптка на лпкална урбанистишка планска 
дпкументација за  успгласуваое на ппврщината за 
градеое и максималната висина на градбата вп 
фпрмирана градежна парцела на ГП 3 (КП 22465) 
вп ДУП за УАЕ 16-дел дпнесен сп Пдлука бр. 08-
121/12 пд 31.03.1993 гпдина вп Прилеп сп пснпвна 
класа на намена А1 и усвпјуваое на Планска 
прпграма, се пбјавува  вп "Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп". 
  
Брпј  08 - 914/24                                    ГРАДПНАШАЛНИК 

12.04.2010 гпдина                                на Ппщтина Прилеп 

   П р и л е п                                             Марјан Ристески 

 

Врз пснпва на шл.15 ст.2 пд Закпнпт за 
прпстпрнп и урбанистишкп планираое, ("Сл.весник 
на РМ"бр.51/05 и 137/2007и 91/09), шл.22 ст.1,т.1 и 
шл.36 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и шл.14 ст.1 т.1 и шл.26 
пд Статутпт на ппщтина Прилеп ("Сл.гласник на 
ппщтина Прилеп"бр.6/03), Спветпт на ппщтина 
Прилеп на седницата пдржана на ден 09.04.2010 
гпдиана,   дпнесе: 

 

П Д Л У К А 

За утврдуваое пптреба пд израбптка на Лпкална 
урбанистишка планска дпкументација  за 

успгласуваое на ппврщината за градеое и 
максималната висина на градбата вп  фпрмирана 
градежна парцела  ГП.3 (кп.22465) вп ДУП за УАЕ 

16-дел дпнесен сп Пдлука бр. 08-121/12 пд 
31.03.1993гпд. вп Прилеп сп пснпвна класа на 

намена  А1 и усвојување на Планска програма 

 

Шл.1 

Се утврдува пптребата пд израбптка на 
Лпкална урбанистишка планска дпкументација ( вп 
ппнатампщнипт текст ЛУПД) за  

 
успгласуваое на ппврщината за градеое и 
максималната висина на градбата вп  фпрмирана 
градежна парцела  ГП.3 (кп.22465) вп ДУП за УАЕ 
16-дел дпнесен сп Пдлука бр. 08-121/12 пд 
31.03.1993гпд. вп Прилеп сп пснпвна класа на 
намена  А1 , за изградба на пбјект спгласнп 
пснпвната класа на  намена и сите кпмпатибилни  
класи на намена на пснпвната класа на намена. 

Шл.2 

Се усвпјува Планската Прпграма за израбптка 
на Лпкална урбанистишка планска дпкументација 
за  за успгласуваое на ппврщината за градеое и 
максималната висина на градбата вп  фпрмирана 
градежна парцела  ГП.3 (кп.22465) вп ДУП за УАЕ 
16-дел дпнесен сп Пдлука бр. 08-121/12 пд 
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31.03.1993гпд. вп Прилеп сп пснпвна класа на 
намена  А1  за изградба на пбјект спгласнп 
пснпвната класа на  намена и сите кпмпатибилни  
класи на намена на пснпвната класа на намена , сп 
плански ппфат какп щтп е пзнашенп вп графишкипт 
прилпг кпј е спставен дел на пваа Пдлука . 

Планската Прпграма спдржи  текстуален и 
графишки дел.  

Шл.3 

Пваа Пдлука влегува вп сила нареднипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп "Службен гласник на 
ппщтина Прилеп". 
Израбптил:ПР 

Прпверил: МЗ 

Пдпбрил: ИШ 

 
Брпј  07- 898/25                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 09.04.2010 гпдина          на Спветпт на Ппщтина Прилеп 

      П р и л е п                       Димитар  Стевананчија 

 
 

  Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр.6/2003) Градпнашалникпт на 
Ппщтина Прилеп,  дпнесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ  НА ПДЛУКАТА ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА 
ЛПКАЛНА УРБАНИСТИШКА ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА УСПГЛАСУВАОЕ НА ППВРЩИНАТА ЗА ГРАДЕОЕ И 
МАКСИМАЛНАТА ВИСИНА НА ГРАДБАТА ВП 

ФПРМИРАНА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 476 (КП 11858) 
ВП ДУП ЗА УАЕ 7 

ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНБЕНА ЗГРАДА СП КЛАСА НА 
НАМЕНА А1 

 

         1. Пдлуката за дпнесуваое на лпкална 
урбанистишка планска дпкументација за 
успгласуваое на ппврщината за градеое и 
максималната висина на градбата вп фпрмирана 
градежна парцела бр. 476 (КП 11858) вп ДУП за 
УАЕ 7 за изградба на  
 

станбена зграда сп класа на намена А1, се пбјавува  
вп "Службен гласник на Ппщтина Прилеп". 
  
Брпј  08 - 914/25                                     ГРАДПНАШАЛНИК 

12.04.2010 гпдина                                 на Ппщтина Прилеп 

   П р и л е п                                              Марјан Ристески 

 

Врз пснпва на  шл.22 ст.1,т.1 и шл.36 пд 
Закпнпт за лпкална сампуправа ("Сл.весник на 
РМ"бр.5/02) и шл.14 ст.1 т.1 и шл.26 пд Статутпт на 
ппщтина Прилеп ("Сл.гласник на ппщтина 
Прилеп"бр.6/03 4/05 и 10/08), Спветпт на ппщтина 
Прилеп, на седницата пдржана на ден 09.04.2010 
гпдина,  дпнесе: 

 

П Д Л У К А 

за дпнесуваое Лпкална урбанистишка планска 
дпкументација за усогласување на површината за 

градење и максималната висина на градбата 

вп фпрмирана градежна парцела бр.476  
(кп.11858) во ДУП за УАЕ7 за изградба на станбена 

зграда со класа на намена А1 

 

шл.1 

Се дпнесува Лпкална урбанистишка планска 
дпкументација сп тех. Бр.26/10 пд Април 2010 
гпдина израбптена пд ЈП за просторни и 
урбанистички планпви (вп ппнатампщен текст-
ЛУПД) усогласување на површината за градење и 
максималната висина на градбата вп фпрмирана 
градежна парцела бр.476  (кп.11858)  во ДУП за 
УАЕ 7 за изградба на станбена зграда со класа на 
намена А1. 

шл.2 

Планската дпкументација пд шл.1 на пваа Пдлука 
ги спдржи следните прилпзи: 
            1. Планска прпграма изработена од 
Општина Прилеп;  

2.Извещтај пд изврщена Струшна ревизија 
тех.бр.26-06/10 пд Април 2010 гпд., израбптена  
пд ДООЕЛ ,,Урбан Проект,,  пд Прилеп; 
3.Пдгпвпр на забелещките пд струшната ревизија 
заверен во Општина Прилеп од 26/10 од 
Аперил.2010гпдина пд израбптувашпт на Планпт        
            4.Записник и мислење од комисија бр.03-
877/2 и 03-877/3 од 08.04.2010год.  и Предлпг пд 
кпмисијата, бр.03-877/4 пд 08.04.2010 гпд; 
            5.Рещение за пдпбруваое на ЛУПД пд 
Градпнашалникпт, бр.03-887/1 пд 08.04.2010 г.  
            6.Кпмплетен примерпк пд ЛУПД, тех. 
бр.26/10 пд Април 2010 гпд., израбптена пд ЈП за 
просторни и урбанистички планпви од Прилеп 
,кпја спдржи: 
 

 ППЩТ ДЕЛ 

1. Наслпвен лист  
2. Спдржина  
3. Извпд пд регистрација на фирмата 

 
 

4. Лиценца на правнптп лице за израбптка  
на урбанистишки  планпви  

5. Рещение за пдредуваое на израбптуваши 
на планската дпкументација 

6. Копии од Пвластуваоа  на одговорни  
планери  

7. Одлука од Совет на Општина Прилеп 
8. Планска Програма 
9. Одговор на барањата за податоци 

9.1Податоци од ЕВН Македонија-
Прилеп 

9.2Податоци од Македонски Телеком-
Прилеп 
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9.3Податоци од Водовод и 
канализација-Прилеп 

 
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  
 

1. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
 

1.1 Географско и геодетско одредување на 
подрачјето на опфатот, граници и 
површина  

1.2        Историјат на планирањето и 
уредувањето на подрачјето и неговата околина  
1.3        Податоци за природните чинители 

1.3.1     Климатски карактеристики  

1.3.2     Рељефни карактеристики  

1.3.3     Хидролошки карактеристики 

1.3.4    Сеизмички карактеристики 

1.3.5    Инжинерско геолошки карактеристики 

1.4    Податоци за создадените вредности и 
чинители  

1.5 Инвентаризација и снимање на 
изградениот градежен фонд и вкупната 
физичка супраструктура  

1.6  Инвентаризација и снимање на постојни 
споменични целини  

1.7  Инвентаризација и снимање на 
изградената комунална инфраструктура 

1.7.1 Сообраќај и врски  

1.7.2 Водовод 

1.7.3  Канализација 

1.7.4  Електрика  

1.7.5  Телефонија 

1.7.5.1 Мобилна телефонија   

1.8 Инвентаризација и снимање на бесправно 
изградени градби  

1.9 Анализа на степенот на реализација на 
важечкиот урбанистички план  

1.10 Анализа на можностите за просторен 
развој  
1.10.1Економска основа за просторен развој  

1.11.Извод од план од повисоко ниво  

1.12.Нумерички податоци за постојната 
состојба  
 
ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА 

 
 
1.ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 

1.1 Вид на план, назив на ппдрашјетп и плански 
развпј   

1.2 Местппплпжба на планскипт ппфат 
1.3 Прпстпрен кпнцепт 
1.4 Планска прпграма 
1.5 Ппис и пбразлпжение на планските реЩенија 

за изградба  
1.5.1 Единици на градежнп земјиЩте 
1.5.2 Класа на намени  
1.5.3 Сппбраќајно решение 
1.5.3.1 Нивелациско решение 

1.5.4 Електроенергетика 

1.5.5 Телекомуникациска мрежа 
1.5.6  Хидротехничка инфраструктура 
1.5.6.1   Водовод 

1.5.6.2   Фекална Канализација 

1.5.6.3  Атмосферска канализација 

1.6 Економско Образложение за начинот, 
обемот и динамиката на финансирање на 
реализација на планските решенија 

1.7  Општи услови за изградба , развој и 
користење на земјиштето за градби кои 
важат за целиот плански опфат за секој 
помал опфат 

1.8  Посебни Услови за изградба , развој и 
користење на земјиштето за градби кои 
важат за целиот плански опфат за секој 
помал опфат 

1.9  Мерки за заштита 

1.9.1 Заштита на животната средина  

1.9.2 Мерки за заштита од пожар  

1.9.3 Мерки за заштита од воени разурнувања,  
1.9.4 Заштита на природно наследство  

1.9.5 Заштита на културно-историско 
наследство  
 

2 НУМЕРИЧКИ ДЕЛ  

2.1 Нумерички показатели  

2.2 Билансни (споредбени) показатели  

 

3.  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 

3.1.1 Извпд пд ДУП на град Прилеп     1 : 1000 
3.1.2 Геодетски Елаборат за ажурираое на 
гепдетска ппдлпга  1 : 250 
3.1.3 Инвентаризација на постоен граджен фонд, 1: 
500 
3.1.4 Инвентаризација на изградената кпмунална 
инфраструктура 1: 500 
3.1.5 Инвентаризација и снимка на бесправнп 
изградените градби  1: 500   
 

3.2. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.2.1 План на намена на земјиштето и 
градбите,.............................................. М= 1: 500  
3.2.2 Регулационен план...................  М= 1: 500 

3.2.3 План на површините за градење 

.............................................................. М =1: 500 

 
 
3.2.4 План на Сообраќајна мрежа и 
нивелациски план.............................. М= 1:  500 

3.2.5 Инфраструктурен план............  М= 1:  500 

3.2.6.Синтезен план  М= 1:  500 

Шл.3 

Лпкалната урбанистишка планска 
дпкументација се заверува вп рпк пд 8 (псум) дена 
пд денпт на дпнесуваоетп вп  5 (пет) примерпци 
пд кпи: еден примерпк се шува вп прганпт щтп ја 
пдпбрил, еден примерпк задржува барателпт, 
еден примерпк се дпставува дп Државнипт 
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инспектпрат за градежнищтвп и урбанизам и еден 
примерпк вп Агенцијата за катастар на 
недвижнпсти. 

Заверката сп пптпис и пешат ќе ја 
изврщи претседателпт на Спветпт на ппщтина 
Прилеп.          

Шл.4 

      Спветпт на ппщтина Прилеп е дплжен, пп 
дпнесуваое на планската дпкументација да 
пбезбеди картираое на истата на хамер.  

Шл.5 

        Лпкалната урбанистишка планска 
дпкументација  ќе ја спрпведува надлежнипт прган 
на ппщтина Прилеп. 

Шл.6 

        Пваа Пдлука сп заверен примерпк пд 
Планската дпкументација се дпставува дп Прганпт 
на државната управа надлежен за врщеое на 
рабптите пд пбласта на уредуваое на прпстпрпт. 

Шл.7 

        Пваа Пдлука влегува вп сила нареднипт 
ден пд денпт на пбјавуваоетп вп "Службен гласник 
на ппщтина Прилеп". 

Изработил: ПР 

Проверил: МЗ 

Одобрил: ИК 

 
Брпј  07- 898/26                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 09.04.2010 гпдина                  на Спветпт на Ппщтина Прилеп 

      П р и л е п                                      Димитар  Стевананчија 

 

 

 

  Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр.6/2003) Градпнашалникпт на 
Ппщтина Прилеп,  дпнесе: 

 
З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ  НА ПДЛУКАТА ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА 
ЛПКАЛНА 

УРБАНИСТИШКА ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
УСПГЛАСУВАОЕ НА ППВРЩИНАТА ЗА ГРАДЕОЕ И 

МАКСИМАЛНАТА ВИСИНА НА 

ГРАДБАТА НА ПБЈЕКТПТ ИЗГРАДЕН НА КП 13112, ГП 38 
ВП УАЕ 7,УБ 7, УМ 1 ВП ПРИЛЕП 

СП СТАНДАРДИТЕ И НПРМАТИВИТЕ 

ЗА УРБАНИСТИШКП ПЛАНИРАОЕ 

 

                1. Пдлуката за дпнесуваое на лпкална 
урбанистишка планска дпкументација за 
успгласуваое на ппврщината за градеое и 
максималната висина на градбата на пбјектпт 
изграден на КП 13112, ГП 38 вп УАЕ 7, УБ 7, УМ 1 вп 
Прилеп сп стандардите и нпрмативите за 
урбанистишкп планираое,  се пбјавува  вп 
"Службен гласник на Ппщтина Прилеп". 
  
Брпј  08 - 914/26                                      ГРАДПНАШАЛНИК 

12.04.2010 гпдина                                 на Ппщтина Прилеп 

   П р и л е п                                              Марјан Ристески 

 
 

Врз пснпва на  шл.22 ст.1,т.1 и шл.36 пд 
Закпнпт за лпкална сампуправа ("Сл.весник на 
РМ"бр.5/02) и шл.14 ст.1 т.1 и шл.26 пд Статутпт на 
ппщтина Прилеп ("Сл.гласник на ппщтина 
Прилеп"бр.6/03 4/05 и 10/08), Спветпт на ппщтина 
Прилеп, на седницата пдржана на ден 09.04.2010  
гпдина,  дпнесе: 

 

П Д Л У К А 

за дпнесуваое Лпкална урбанистишка планска 
дпкументација за усогласување на површината за 

градење и максималната висина  
на градбата на објектот изграден на кп. 13112 , ГП 
38 во УАЕ 7,УБ 7, УМ 1 во Прилеп со стандардите 

и нормативите за урбанистичко планирање 
 

шл.1 

               Се дпнесува лпкална урбанистишка 
планска дпкументација сп тех. Бр. 9/10 пд Март 
2010 гпдина израбптена пд дппел ,,Стил Прпект,, 
(вп ппнатампщен текст-ЛУПД) за усогласување на 
површината за градење и максималната висина на 
градбата на објектот изграден на кп. 13112 , ГП 38 
во УАЕ 7,УБ 7,УМ 1 во Прилеп со стандардите и 
нормативите за урбанистичко планирање. 

шл.2 

                Планската дпкументација пд шл.1 на пваа 
Пдлука ги спдржи следните прилпзи: 

              1. Планска прпграма изработена од 
Општина Прилеп;  

2.Извещтај пд изврщена Струшна ревизија 
тех.бр.11-06/10 пд Март2010 гпд., израбптена  пд 
ДООЕЛ ,,Урбан Проект,,  пд Прилеп; 

3.Пдгпвпр на забелещките пд струшната 
ревизија заверен во Општина Прилеп бр.09-36/3 
од 07.04.2010гпдина пд израбптувашпт на Планпт 
ДППЕЛ.,,Стил Прпект,, пд Прилеп        

         4.Записник и мислење од комисија 
бр.03-862/2 од 07.04.2010год.  и Предлпг пд 
кпмисијата, бр.03-862/4 пд 07.04.2010 гпд; 

         5.Рещение за пдпбруваое на ЛУПД пд 
Градпнашалникпт, бр.03-888/1 пд 08.04.2010 г.  

 
 
 

            6.Кпмплетен примерпк пд ЛУПД, тех. 
бр.9/10 пд Март 2010 гпд., израбптена пд ДППЕЛ 
,,Стил Прпект,, пд Прилеп ,кпја спдржи: 

 ППЩТ ДЕЛ 

 Наслпвен лист  

 Спдржина  

 Извпд пд регистрација на фирмата 

 Лиценца на правнптп лице за израбптка  
на урбанистишки  планпви  
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 Рещение за пдредуваое на израбптуваши 
на планската дпкументација 

 Пвластуваое  на   планерпт   за  
израбптуваое на урбанистишки планпви 

 Одлука за утврдување потреба од 
изработка на ЛУПД 

 Податоци од ЕВН 

 Податоци од Водовод и канализација 

 Податоци од телеком 
 
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  

2. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
 

1.1 Географско и геодетско одредување на 
подрачјето на опфатот, граници и 
површина  

1.2 Историјат на планирањето и уредувањето 
на подрачјето и неговата околина  

1.3 Податоци за природните чинители 

1.3.1 Климатски карактеристики  

1.3.2 Рељефни карактеристики  

1.3.3 Хидролошки карактеристики 

1.3.4  Сеизмички карактеристики 

1.3.5  Инжинерско геолошки карактеристики 

1.4 Податоци за создадените вредности и 
чинители  

1.5 Инвентаризација и снимање на 
изградениот градежен фонд и вкупната 
физичка супраструктура  

1.6 Инвентаризација и снимање на постојни 
споменични целини  

1.7 Инвентаризација и снимање на изградената 
комунална инфраструктура 

1.7.1 Сообраќај и врски  

1.7.2 Водовод и Канализација 

1.7.3 Електрика  

1.7.4   Телефонија 

1.7.4.1 Мобилна телефонија   

1.8 Инвентаризација и снимање на бесправно 
изградени градби  

1.9 Анализа на степенот на реализација на 
важечкиот урбанистички план  

1.10 Анализа на можностите за просторен 
развој  

1.10.1 Економска основа за просторен развој  

1.11 Извод од план од повисоко ниво  

1.12 Нумерички податоци за постојната 
состојба  
 

2. ГРАФИЧКИ ДЕЛ 

2.1 Извпд пд ппстпен ДУП на град Прилеп  1 : 1000 
2.2 Ажурирана гепдетска ппдлпга   1 : 1000 
2.3 Инвентаризација на постоен граджен фонд, 
собраќај и инфраструктура 1:500 
2.4 Инвентаризација и снимка на бесправнп 
изградените градби 1:500   
 
ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА 

1.ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 

2.1 Вид на план, назив на ппдрашјетп и плански 
развпј     

2.2 Местппплпжба на планскипт ппфат 
2.3 Прпстпрен кпнцепт 
2.4 Планска прпграма 
2.5 Ппис и пбразлпжение на планските реЩенија 

за изградба  
2.5.1 Единици на градежнп земјиЩте 
2.5.2 Класа на намени  
2.5.3 Сппбраќајно решение 
2.5.4 Нивелациско решение 
2.5.5 Електроенергетика 
2.5.6 Телекомуникациска мрежа 
2.5.7 Хидротехничка инфраструктура 
1.5.8Водовод 

1.5.9Фекална Канализација 

1.5.10 Атмосферска канализација 

2.6 Економско Образложение за начинот, 
обемот и динамиката на финансирање на 
реализација на планските решенија 

2.7  Општи услови за изградба , развој и 
користење на земјиштето за градби кои 
важат за целиот плански опфат за секој 
помал опфат 

2.8  Посебни Услови за изградба , развој и 
користење на земјиштето за градби кои 
важат за целиот плански опфат за секој 
помал опфат Мерки за заштита 

1.9.1Заштита на животната средина  

1.9.2 Мерки за заштита од пожар  

1.9.3 Мерки за заштита од воени разурнувања,  
1.9.4 Заштита на природно наследство  

1.9.5Заштита на културно-историско 
наследство 

2 НУМЕРИЧКИ ДЕЛ  

2.1Нумерички показатели  

2.2Билансни (споредбени) показатели  

 

3.  
 

3.2. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.2.1 План на намена на земјиштето и 
градбите,регулационен план и план на 
површините за градење  М= 1: 500  
3.2.2 План на Сообраќајна мрежа и 
нивелациски план.............................. М=1:  500 

3.2.4 Инфраструктурен план .... ....... М=1:  500 

3.2.5.Синтезен план ...........................М=1:  500 

 
 

Шл.3 

Лпкалната урбанистишка планска 
дпкументација се заверува вп рпк пд 8 (псум) дена 
пд денпт на дпнесуваоетп вп  5 (пет) примерпци 
пд кпи: еден примерпк се шува вп прганпт щтп ја 
пдпбрил, еден примерпк задржува барателпт, 
еден примерпк се дпставува дп Државнипт 
инспектпрат за градежнищтвп и урбанизам и еден 
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примерпк вп Агенцијата за катастар на 
недвижнпсти. 

Заверката сп пптпис и пешат ќе ја изврщи 
претседателпт на Спветпт на ппщтина Прилеп.          

Шл.4 

Спветпт на ппщтина Прилеп е дплжен, пп 
дпнесуваое на планската дпкументација да 
пбезбеди картираое на истата на хамер.  

Шл.5 

Лпкалната урбанистишка планска 
дпкументација  ќе ја спрпведува надлежнипт прган 
на ппщтина Прилеп. 

Шл.6 
Пваа Пдлука сп заверен примерпк пд 

Планската дпкументација се дпставува дп Прганпт на 
државната управа надлежен за врщеое на рабптите пд 
пбласта на уредуваое на прпстпрпт. 

Шл.7 

Пваа Пдлука влегува вп сила нареднипт 
ден пд денпт на пбјавуваоетп вп "Службен гласник 
на ппщтина Прилеп". 
Израбптил: ПР 

Прпверил: МЗ 

Пдпбрил: ИК 

 
Брпј  07- 898/27                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 09.04.2010 гпдина          на Спветпт на Ппщтина Прилеп 

      П р и л е п                       Димитар  Стевананчија 

 

  Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр.6/2003) Градпнашалникпт на 
Ппщтина Прилеп,  дпнесе: 

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ  НА ПДЛУКАТА ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА 
ЛПКАЛНА УРБАНИСТИШКА ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ФПРМИРАОЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ЗА ИЗГРАДБА 

НА ПБЈЕКТ СП КЛАСА НА НАМЕНА А1 - ДПМУВАОЕ И Г 3 
- СЕРВИСИ НА КП 

 БР. 6054/2 ВП ПРИЛЕП 

 
         1. Пдлуката за дпнесуваое на лпкална 
урбанистишка планска дпкументација за 
фпрмираое на градежна парцела за изградба на 
пбјект сп класа на намена А1 - дпмуваое и Г 3 - 
севиси на КП бр. 6054/2 вп Прилеп,  се пбјавува  вп 
"Службен гласник на Ппщтина Прилеп". 
  
Брпј  08 - 914/27                                      ГРАДПНАШАЛНИК 

12.04.2010 гпдина                                 на Ппщтина Прилеп 

   П р и л е п                                              Марјан Ристески 

 
 

Врз пснпва на  шл.22 ст.1,т.1 и шл.36 пд 
Закпнпт за лпкална сампуправа ("Сл.весник на 
РМ"бр.5/02) и шл.14 ст.1 т.1 и шл.26 пд Статутпт на 
ппщтина Прилеп ("Сл.гласник на ппщтина 
Прилеп"бр.6/03 4/05 и 10/08), Спветпт на ппщтина 
Прилеп, на седницата пдржана на ден 09.04.2010 
гпдина,  дпнесе: 

П Д Л У К А 

за дпнесуваое Лпкална урбанистишка планска 
дпкументација за фпрмираое на градежна 

парцела  за изградба на објект со класа на намена 
А1—Домување и Г3 Сервиси  
на кп. Бр. 6054/2 во Прилеп 

 

шл.1 

            Се дпнесува лпкална урбанистишка планска 
дпкументација сп тех. Бр. У-01/09 пд Декември 
2009гпдина израбптена пд ДОО,,ИЗОФАС,, (вп 
ппнатампщен текст-ЛУПД) за фпрмираое на 
градежна парцела пд кп. Бр.6054/2 вп КП Варош, 
за изградба на објект со класа на намена А1-
Домување и Г3 Сервиси во Прилеп. 

шл.2 

     Планската дпкументација пд шл.1 на пваа 
Пдлука ги спдржи следните прилпзи: 
            1. Одлука бр.07-685/32 од 
12.03.2010година за утврдување потреба од 
изработка на Локална урбанистичка планска 
документација и усвојување на Планска 
прпграма фпрмираое на градежна парцела  за 
изградба на објект со класа на намена А1—
Домување и Г3 Сервиси на кп. Бр. 6054/2 во 
Прилеп 

2.Извещтај пд изврщена Струшна ревизија 
тех.бр.02/10 пд Јануари, 2010 гпд., израбптена  пд  
дооел ,,Стил Проект,,  пд  Прилеп; 

3.Пдгпвпр на забелещките пд струшната 
ревизија  пд Февруари 2010гпдина пд 
израбптувашпт на Планпт ДОО,,ИЗОФАС,, пд 
Прилеп        

       4.Записник и мислење од комисија бр.03-
811/2 од 29.03.2010год.  и Предлпг пд кпмисијата, 
бр.03-811/3 пд 29.03.2010 гпд; 

       5.Рещение за пдпбруваое на ЛУПД пд 
Градпнашалникпт, бр.03-874/1 пд 07.04.2010 г.  

       6.Кпмплетен примерпк пд ЛУПД, тех. 
бр.У-01/09 пд Декември 2009 гпд., израбптена пд 
ДПП ,,ИЗОФАС,, пд Прилеп ,кпја спдржи: 

 ППЩТ ДЕЛ 

 Потврда за регистрација на 
Претпријатието  

 Лиценца од Фирмата за урбанистички 
планови 

 

 

 

 Рещение за пдредуваое на израбптуваши 
на планската дпкументација 

 Пвластуваое  на   планерпт   за  
израбптуваое на урбанистишки планпви 

 

ДРУГА ДПКУМЕНТАЦИЈА 

 Известуваое-Спгласнпст на ппщтина 
Прилеп за израбптка на ЛУПД 

 Елабпрат за ажурираље на ппдлпга 



Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep   broj   4 od  12.04.2010 godina 

_________________________________________________________________ 21 

Ппдатпци,мислеоа и спгласнпсти за 
инфраструктурата пд надлежни институции 

-Ппдатпци пд ЈКП ,,Впдпвпд и 
Канализација,, Прилеп  

-Ппдатпци пд ЕВН Македпнија АД Скппје 
КЕЦ Прилеп 

             -Ппдатпци пд Македпнски Телекпм 

-Податоци од тутунски комбинат 
 

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  
 

3. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
1 Вовед 

2.Опис на опфатот 
3.Природни карактеристики 

3.1 Географско и геодетско одредување на 
подрачјето на опфатот 

3.2 Геолошки, педолошки,геомеханички и 
сеизмолошки карактеристики 

3.3 Хидографски и хдролошки карактеристики 

3.4 Климатски карактеристики 

3.5 Природни ресурси богатства и др. 
4.Инфраструктура 

 Водовод   
 Канализација 
 Електрика  
 ПТТ   

 
 ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

1 Извпд пд ппстпен ГУП на град Прилеп 1 : 5000 
2 Извадок од Ажурирана гепдетска ппдлпга 1 : 
1000 
3 Документациона основа - Инвентаризација на 
изграденипт градежен фпнд и вкупна  
        физишка супраструктура                                     
1:1000 
 
ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА 

1.ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 

 

1 Вовед 
2 Причини за изработка на ЛУПД 
3 Граници на плански опфат 
4 Образложение на панските решенија 
 Наменска употреба на земјиштето 
 Намена на површини 
 Регулациона линија 
 Градежна линија 
 Површина за градење 
 Височина на градење 
 
 Процент на изграденост 
 Коефициент на искористеност на земјиштето 
5. Сообраќајна мрежа 

6. Паркирање и гаражирање  
7. Инфраструктура 
 Водовод   

 Канализација 

 Електрика  
8. Економско Образложение 

9. Нумерички дел (податоци) 
10. Билански показатели за плански опфат и 

инфраструктура 
11. Мерки за заштита и унапредување на 

природата и животната средина 
12. Мерки за зашита и спасување 

13.  Мерки за заштита од  пожар 

14.  Мерки за заштита од воени разурнувања, 
природни и техничко-технолошки непогоди  

15.  Мерки за заштита  на културно-историско 
наследство  
-Услови за изградба и спроведување на ЛУПД 

 

 
 

4.Урбанистичко решение на градежната 
парцела 

- План на намена на земјиштето и 
градбите............................................... М= 1: 500  
- Регулационен План.......................... М= 1: 500 

-План на површини за градење ......... М=1 :500 

5.Проектно решение 

  -Сообраќајен и нивелмански 
план....................................................... М=1 :500 

6.Проектно решение 

  -Инфраструктурен план  
(Водовод,Канализација,Електрика,Телефон) 
-Мерки за заштита и спасување..........М=1 :500 

 

Шл.3 

Лпкалната урбанистишка планска 
дпкументација се заверува вп рпк пд 8 (псум) дена 
пд денпт на дпнесуваоетп вп  5 (пет) примерпци 
пд кпи: еден примерпк се шува вп прганпт щтп ја 
пдпбрил, еден примерпк задржува барателпт, 
еден примерпк се дпставува дп Државнипт 
инспектпрат за градежнищтвп и урбанизам и еден 
примерпк вп Агенцијата за катастар на 
недвижнпсти. 

Заверката сп пптпис и пешат ќе ја изврщи 
претседателпт на Спветпт на ппщтина Прилеп.          

Шл.4 

Спветпт на ппщтина Прилеп е дплжен, пп 
дпнесуваое на планската дпкументација да 
пбезбеди картираое на истата на хамер.  

 

Шл.5 

 Лпкалната урбанистишка планска 
дпкументација  ќе ја спрпведува надлежнипт прган 
на ппщтина Прилеп. 

 
 
 

Шл.6 

          Пваа Пдлука сп заверен примерпк пд 
Планската дпкументација се дпставува дп Прганпт на 
државната управа надлежен за врщеое на рабптите пд 
пбласта на уредуваое на прпстпрпт. 
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Шл.7 

         Пваа Пдлука влегува вп сила нареднипт ден 
пд денпт на пбјавуваоетп вп "Службен гласник на 
ппщтина Прилеп". 

Израбптил:ПР 

Прпверил: МЗ 

Пдпбрил: ИК 

 
Брпј  07- 898/28                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 09.04.2010 гпдина          на Спветпт на Ппщтина Прилеп 

      П р и л е п                       Димитар  Стевананчија 

 
 
  Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 

Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр.6/2003) Градпнашалникпт на 
Ппщтина Прилеп,  дпнесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ  НА ПДЛУКАТА ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА 
ЛПКАЛНА УРБАНИСТИШКА ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ФПРМИРАОЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СП 
СПДРЖИНИ 

ПД ГРУПАТА НА КЛАСИ НА НАМЕНА "Г" НА 

КП БР. 6044/48 И 6044/50  ВП КП ПРИЛЕП 

 

                1. Пдлуката за дпнесуваое на лпкална 
урбанистишка планска дпкументација за 
фпрмираое на градежна парцела сп спдржини пд 
групата на класи на намена "Г" на КП бр. 6044/48 и 
6044/50  вп КП Прилеп,  се пбјавува  вп "Службен 
гласник на Ппщтина Прилеп". 
  
Брпј  08 - 914/28                                      ГРАДПНАШАЛНИК 

12.04.2010 гпдина                                 на Ппщтина Прилеп 

   П р и л е п                                              Марјан Ристески 

 
 

Врз пснпва на  шл.22 ст.1,т.1 и шл.36 пд 
Закпнпт за лпкална сампуправа ("Сл.весник на 
РМ"бр.5/02) и шл.14 ст.1 т.1 и шл.26 пд Статутпт на 
ппщтина Прилеп ("Сл.гласник на ппщтина 
Прилеп"бр.6/03 4/05 и 10/08), Спветпт на ппщтина 
Прилеп, на седницата пдржана на ден 09.04.2010 
гпдина,  дпнесе: 

 

П Д Л У К А 

за дпнесуваое Лпкална урбанистишка планска 
дпкументација за фпрмираое на градежна 
парцела сп спдржини пд групата на класи 

 на намена ,, Г,, на кп. бр.6044/48 и 6044/50 вп КП 
Прилеп 

 

 

шл.1 

             Се дпнесува лпкална урбанистишка планска 
дпкументација сп тех. Бр. 06/10 пд Јануари 
2010гпдина израбптена пд дппел ,,Урбан Прпект,, 
(вп ппнатампщен текст-ЛУПД) за фпрмираое на 

градежна парцела пд кп. Бр.6044/48 И 6044/50 вп 
КП Прилеп, сп спдржини пд групата на класи на 
намена ,,Г,, - ПРПИЗВПДСТВП, ДИСТРИБУЦИЈА и 
СЕРВИСИ сп сите кпмпатибилни каси на намена  , а 
за изградба на пбјект Магацин и прпизвпднп 
сервисен пбјект  . 
 

шл.2 

             Планската дпкументација пд шл.1 на пваа 
Пдлука ги спдржи следните прилпзи: 

            1. Планска прпграма изработена од 
Општина Прилеп;  

2.Извещтај пд изврщена Струшна ревизија 
тех.бр.10/10 пд Февруари , 2010 гпд., израбптена  
пд ЈП за прпстпрни и урбанистишки планпви  пд 
Прилеп; 

3.Пдгпвпр на забелещките пд струшната 
ревизија тех.бр.06/10 пд Февруари 2010гпдина пд 
израбптувашпт на Планпт ДППЕЛ.,,Урбан Прпект,, 
пд Прилеп        
            4.Записник и мислење од комисија бр.03-

812/2 од 29.03.2010год.  и Предлпг пд кпмисијата, 
бр.03-812/3 пд 29.03.2010 гпд; 

            5.Рещение за пдпбруваое на ЛУПД пд 
Градпнашалникпт, бр.03-875/1 пд 07.04.2010 г.  

            6.Кпмплетен примерпк пд ЛУПД, тех. 
бр.06/10 пд Јануари 2010 гпд., израбптена пд ДППЕЛ 
,,Урбан Прпект,, пд Прилеп ,кпја спдржи: 

 

ППЩТ ДЕЛ 

 Наслпвен лист  

 Спдржина  

 Извпд пд Централен регистар за регистрирана 
претежна дејнпст  

 Лиценца на правнптп лице за израбптка  на 
урбанистишки  планпви  

 Рещение за пдредуваое на израбптуваши на 
планската дпкументација 

6. Пвластуваое  на   планерпт   за  израбптуваое на 
урбанистишки планпви 
 

ДРУГА ДПКУМЕНТАЦИЈА 

 Кппие пд имптен лист 

 Кппие пд катастраски план 

 Извпд пд ГУП 

 Известуваое-Спгласнпст на ппщтина Прилеп за 
израбптка на ЛУПД 

 Елабпрат за ажурираље на ппдлпга 

Ппдатпци,мислеоа и спгласнпсти за 
инфраструктурата пд надлежни институции 

     -Ппдатпци пд ЕВН Македпнија АД Скппје КЕЦ 
Прилеп. 
 
  

-Ппдатпци пд Македпнски Телекпм 

-Ппдатпци пд ЈКП ,,Впдпвпд и Канализација,, 
Прилеп 
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     -Ппдатпци пд НУ Завпд за защтита на 
сппмениците на културата и музеј Прилеп 

 Планска прпграма 
 
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  
 

4. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
1.0  Вовед 

1.1  Географско и геодетско одредување на 
подрачјето на опфатот, граници и површина  

1.2  Историјат на планирањето и уредувањето 
на подрачјето и неговата околина  

1.3  Податоци за природните чинители 

1.3.1 Климатски карактеристики  

1.3.2 Сеизмички карактеристики  

1.4 Податоци за создадените вредности и 
чинители  

1.5 Инвентаризација и снимање на изградениот 
градежен фонд и вкупната физичка 
супраструктура  
1.6 Инвентаризација и снимање на постојни 
споменични целини  

1.7 Инвентаризација и снимање на изградената 
комунална инфраструктура 

1.7.1 Водовод   

1.7.2 Канализација 

1.7.3 Електрика  

1.7.4   Телефонија   

1.8 Инвентаризација и снимање на бесправно 
изградени градби  

1.9 Анализа на степенот на реализација на 
важечкиот урбанистички план  

1.10 Анализа на можностите за просторен 
развој  

1.10.1 Економска основа за просторен развој  

1.11 Извод од план од повисоко ниво  

1.12 Нумерички податоци за постојната 
состојба  
 

2. ГРАФИЧКИ ДЕЛ 

2.1 Извпд пд ппстпен ГУП на град Прилеп  1 : 1000 
2.2 Ажурирана гепдетска ппдлпга 1 : 1000 
2.3 Инвентаризација на изграденипт градежен 
фпнд и вкупна  
        физишка супраструктура 1:1000 
2.4 Инвентаризација и снимаое  на изградената 
кпмунална инфраструктура 1:1000 
2.5 Инвентаризација и снимка на бесправнп 
изградените градби  1:1000   
 
ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА 

1.ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 

4.1 Вид на план, назив на ппдрашјетп и плански 
развпј     

4.2 Местппплпжба на планскипт ппфат 
4.3 Прпстпрен кпнцепт 
4.4 Планска прпграма 
4.5 Ппис и пбразлпжение на планските реЩенија 

за изградба  

4.5.1 Единици на градежнп земјиЩте 
4.5.2 Класа на намени  
4.5.3 Сппбраќајно решение 

 Нивелациско решение 
4.5.4 Електроенергетика 

 Улично осветление 
4.5.5 Телекомуникациска мрежа 
4.5.6 Хидротехничка инфраструктура 

 Водовод 
 Фекална Канализација 
 Атмосферска канализација 

4.6 Економско Образложение за начинот, 
обемот и динамиката на финансирање на 
реализација на планските решенија 

4.7  Општи услови за изградба , развој и 
користење на земјиштето за градби кои 
важат за целиот плански опфат за секој 
помал опфат 

4.8  Посебни Услови за изградба , развој и 
користење на земјиштето за градби кои 
важат за целиот плански опфат за секој 
помал опфат 

4.9  Мерки за заштита 

1.9.1Заштита на животната средина  

1.9.2 Мерки за заштита од пожар  

1.9.3 Мерки за заштита од воени 
разурнувања,  

1.9.4. Заштита на природно наследство  

1.9.5. Заштита на културно-историско 
наследство 
  

2.НУМЕРИЧКИ ДЕЛ  

2.1.Нумерички показатели  

2.2.Билансни (споредбени) показатели  

 

3.  
 

3.2. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.2.1 План на намена на земјиштето и градбите, 
............................................. М= 1: 500  
3.2.2План на површини за 
градење................................................ М= 1: 500 

3.2.3 Сообраќаен и нивелациски план.  
.............................................................. М=1:  500 

3.2.4 Инфраструктурен план . и план на 
зелнило.................................................М=1:  500 

3.2.5.Синтезен план ........................... М=1:  500 

 

Шл.3 

Лпкалната урбанистишка планска 
дпкументација се заверува вп рпк пд 8 (псум) дена 
пд денпт на дпнесуваоетп вп  5 (пет) примерпци 
пд кпи: еден примерпк се шува вп прганпт щтп ја 
пдпбрил, еден примерпк задржува барателпт, 
еден примерпк се дпставува дп Државнипт 
инспектпрат за градежнищтвп и урбанизам и еден 
примерпк вп Агенцијата за катастар на 
недвижнпсти. 

Заверката сп пптпис и пешат ќе ја изврщи 
претседателпт на Спветпт на ппщтина Прилеп.  
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Шл.4 

Спветпт на ппщтина Прилеп е дплжен, пп 
дпнесуваое на планската дпкументација да 
пбезбеди картираое на истата на хамер.  

Шл.5 

Лпкалната урбанистишка планска 
дпкументација  ќе ја спрпведува надлежнипт прган 
на ппщтина Прилеп. 

Шл.6 

Пваа Пдлука сп заверен примерпк пд 
Планската дпкументација се дпставува дп Прганпт 
на државната управа надлежен за врщеое на 
рабптите пд пбласта на уредуваое на прпстпрпт. 

Шл.7 

Пваа Пдлука влегува вп сила нареднипт ден пд 
денпт на пбјавуваоетп вп "Службен гласник на 
ппщтина Прилеп". 
 

Израбптил:ПР 

Прпверил:МЗ 

Пдпбрил:ИК 

 
Брпј  07- 898/29                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 09.04.2010 гпдина                на Спветпт на Ппщтина Прилеп 

      П р и л е п                                 Димитар  Стевананчија 

 
 

  Врз пснпва на шлен  50 став 1 тпшка 3 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/2002) и шлен 48 став 1 пд 
Статутпт на Ппщтина Прилеп ("Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" бр.6/2003) Градпнашалникпт на 
Ппщтина Прилеп,  дпнесе: 
 

З   А   К   Л   У   Ш   П   К 

ЗА  ПБЈАВУВАОЕ  НА ПДЛУКАТА ЗА ДПДЕЛУВАОЕ 
НА СРЕДСТВА ЗА ППМПЩ ВП ИЗГРАДБАТА НА 

ЦРКВАТА "СВ.ПЕТКА" 

ВП НАСЕЛБА "ТПШИЛА" - ПРИЛЕП 

 
                1. Пдлуката за дпделуваое на средства за 
ппмпщ вп изградбата на црквата "Св.Петка" вп 
Населба "Тпшила" - Прилеп,  се пбјавува  вп 
"Службен гласник на Ппщтина Прилеп". 
  
Брпј  08 - 914/29                                     ГРАДПНАШАЛНИК 

12.04.2010 гпдина                                на Ппщтина Прилеп 

   П р и л е п                                            Марјан Ристески 

 
 

 

 
 
Врз пснпва на шлен 26 став 1 тпшка 45 пд 

Статутпт на Ппщтина Прилеп ( "Службен гласник на 
Ппщтина Прилеп" 6/2003), Спветпт на Ппщтина 
Прилеп на седницата пдржана на  09.04.2010  
гпдина, дпнесе:  

 

П  Д  Л  У  К  А 

за дпделуваое на средства за ппмпщ вп 
изградбата на црквата "Света Петка " населба 

,,Тпшила,, Прилеп 

 
 

Шлен 1 

           Сп пваа Пдлука  Спветпт на Ппщтина Прилеп 
дпделува средства за ппмпщ вп изградбата на 
црквата "Света Петка " населба ,,Тпшила,, Прилеп". 
           Ппмпщта  се спстпи пд паришни средства вп 
висина пд 500.000,пп денари  пд Бучетпт за 2010 
гпдина. 
 

Шлен 2 

           Средствата пд шлен 1 став 2 на пваа Пдлука 
се пбезбедуваат пд средствата предвидени вп 
Пптпрпграма А0 - Спвет, Ппдпрпграма А00- Спвет, 
ставка 464  рзни трансфери, ппдставка 464990 - 
други трансфери, предвидени вп Бучетпт на 
Ппщтина Прилеп за 2010 гпдина.  
 

 

Шлен 3 

           Уплатата на средствата пд шлен 1 на пваа 
Пдлука да се изврщи на жирп сметка на 
Иницијативнипт пдбпр за изградба на Црквата 
,,Св.Петка,,. 
 

Шлен 4 

           Какп представник на Спветпт на Ппщтина 
Прилеп  вп Иницијативнипт пдбпр за изградба на 
црквата "Св. Петка"  се именува Сащп Велески, 
шлен на Спветпт на Ппщтина Прилеп. 
 

Шлен 5 

           Пваа Пдлука влегува вп сила сп денпт на 
пбјавуваоетп вп "Службен гласник на Ппщтина 
Прилеп". 
 
Брпј  07- 898/30                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 09.04.2010 гпдина                на Спветпт на Ппщтина Прилеп 

      П р и л е п                                    Димитар  Стевананчија

 
 
 
 
 
 
 



Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep   broj   4 od  12.04.2010 godina 

_________________________________________________________________ 25 

С О Д Р Ж И Н  А 

на "Службен гласник на Општина Прилеп"  
 брпј  4  пд  12.04.2010 гпдина 

 
 

             1.  Пдлука за измена на Пдлуката за изврщуваое на Бучетпт на Ппщтина Прилеп за 2010 
гпдина............................................................................................................................... Стр. 1 

             2. Рещение за даваое спгласнпст на Заврщната сметка и Извещтајпт за Финансискптп 
рабптеое на ЈКП "Кпмуналец" -  Прилеп за 2009 гпдина. ...................... Стр. 2 

            3. Рещение за даваое спгласнпст на Заврщната сметка и Извещтајпт за Финансискптп 
рабптеое на "Терминал - Кпмуналец" ДППЕЛ -  Прилеп за 2009 г. ....... Стр. 2 

            4. Рещение за даваое спгласнпст на Финансискипт Извещтај за рабптеоетп на ЈП  за ПУП - 
Прилеп за 2009 гпдина.......................................................................................... Стр. 3 

            5. Правилник за ппределуваое на критериумите за утврдуваое на листа на славни лишнпсти 
пд пбласта на културата пд Прилеп................................................................... Стр. 3 

            6.  Пдлука за  ппдигаое шуваое, пдржуваое, защтита и кпристеое на сппмен-пбележје - 
сппмен плпши ппставени на сквер (патека) вп шест на славните лишнпсти пд пбласта на културата пд 
Прилеп......................................................................................... Стр. 4 

            7. Рещение за усвпјуваое на Гпдищната сметка на ПУ "Гпце Делшев" - Прилеп  за сметката  787 
сппствени прихпди и сметката 903 и 603 бучетски прихпди.................... Стр. 5 

            8. Рещение за усвпјуваое на Гпдищната сметка на ПУ "Рампп Левката" - Прилеп, за сметката 
787 сппствени прихпди и сметката 903 и 603 бучетски прихпди................ Стр. 5 

            9. Рещение за усвпјуваое на Гпдищната сметка на ПУ " Кпшп Рацин" - Прилеп, за сметката 787 
сппствени прихпди и сметката 903 и 603 бучетски прихпди..................... Стр. 6 

          10. Рещение за усвпјуваое на Гпдищната сметка на ПУ  "Кире Гаврилпски" - Прилеп, за 
сметката 787 сппствени прихпди и сметката 903 и 603 бучетски прихпди. Стр. 6 

          11. Рещение за усвпјуваое на Гпдищната сметка на ПУ " Дпбре Јпванпски" - Прилеп, за 
сметката 787 сппствени прихпди и сметката 903 и 603 бучетски прихпди................ Стр. 7 

          12. Рещение за усвпјуваое на Гпдищната сметка на ПУ "Блаже Кпнески " - Прилеп  за сметката  
787 сппствени прихпди и сметката 903 и 603 бучетски прихпди............... Стр. 7 

          13. Рещение за усвпјуваое на Гпдищната сметка на ПУ "Климент Пхридски" - Прилеп, за 
сметката 787 сппствени прихпди и сметката 903 и 603 бучетски прихпди. Стр.8 

         14. Рещение за усвпјуваое на Гпдищната сметка на ПМУ "Прдан Михајлпски - Пцка " - Прилеп, 
за сметката 787 сппствени прихпди и сметката 903 и 603 бучетски 
прихпди....................................................................................................................................Стр. 8 

          15. Рещение за усвпјуваое на Гпдищната сметка на ПУ  "Стращп Пинчур" с. Малп Кпоари - 
Прилеп, за сметката 787 сппствени прихпди и сметката 903 и 603 бучетски прихпди. 
..................................................................................................................................Стр. 9 

          16. Рещение за усвпјуваое на Гпдищната сметка на ПУ "Кирил и Метпдиј" с. Канатларци - 
Прилеп, за сметката 787 сппствени прихпди и сметката 903 и 603 бучетски прихпди. 
..................................................................................................................................Стр. 9 

          17. Рещение за усвпјуваое на Гпдищната сметка на ПУ "Круме Вплнарпски" с. Тппплшани - 
Прилеп, за сметката 787 сппствени прихпди и сметката 903 и 603 бучетски прихпди. 
..................................................................................................................................Стр. 9 

          18. Заклушпк за усвпјуваое на Прпектпт "Прганизираое на Ппщтинска лига вп кпщарка за 
мащки за пснпвни ушилищта и ракпмет за девпјшиоа за пснпвни 
ушилищта"...............................................................................................................................Стр.10 

          19. Пдлука за  ушествп на Ппщтина Прилеп вп имплементацијата на прпектпт "Набавка на 
ппрема за ТППЕ Прилеп и ппрема за вплпнтерски единици", ппднесен пд Центарпт за развпј на 
Пелагпниски регипн - Битпла........................................................Стр.10 

         20. Прпграма за измени и дппплнуваоа на Прпграмата за дпнесуваое на урбанистишки 
планпви на теритпријата на Ппщтина Прилеп за 2010 гпдина. 
.................................................................................................................................................Стр.11 



Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep   broj   4 od  12.04.2010 godina 

_________________________________________________________________ 26 

 
 
 

 
         21. Пдлука за дпнесуваое на лпкална урбанистишка планска дпкументација за изградба на 
спларна централа на КП бр. 148/8 и КП 151/4.............................................. Стр.12 

         22. Пдлука за утврдуваое пптреба пд израбптка на лпкална урбанистишка планска 
дпкументација за  фпрмираое на градежна парцела на КП бе. 7184 вп КП Прилеп сп пснпвна класа 
на намена А1 за изградба на пбјект спгласнп пснпвната класа на намена и сите кпмпатибилни класи 
на намена на пснпвната класа на намена..............................Стр.14 

         23. Пдлука за утврдуваое пптреба пд израбптка на лпкална урбанистишка планска 
дпкументација за  фпрмираое на градежна парцела пд  КП  бр. 3955- дел, 3956-дел, 3963/2 и 3964/5 
вп МВ Дплнп Садпвп и Гпрнп садпвп  вп КП Прилеп сп пснпвна класа на намена Г2 и Г3 за изградба 
на пбјект спгласнп пснпвната класа на намена и сите кпмпатибилни класи на намена на пснпвната 
класа на намена и усвпјуваое на Планска 
прпграма.................................................................................................................................Стр.15 

        24. Пдлука за утврдуваое пптреба пд израбптка на лпкална урбанистишка планска 
дпкументација за  успгласуваое на ппврщината за градеое и максималната висина на градбата вп 
фпрмирана градежна парцела на ГП 3 (КП 22465) вп ДУП за УАЕ 16-дел дпнесен сп Пдлука ве. 08-
121/12 пд 31.03.1993 гпдина вп Прилеп сп пснпвна класа на намена А1 и усвпјуваое на Планска 
прпграма...................................................................Стр.15 

        25. Пдлука за дпнесуваое на лпкална урбанистишка планска дпкументација за успгласуваое на 
ппврщината за градеое и максималната висина на градбата вп фпрмирана градежна парцела бр. 
476 (КП 11858) вп ДУП за УАЕ 7 за изградба на станбена зграда сп класа на намена 
А1.............................................................................Стр.16 

        26.Пдлука за дпнесуваое на лпкална урбанистишка планска дпкументација за успгласуваое на 
ппврщината за градеое и максималната висина на градбата на пбјектпт изграден на КП 13112, ГП 38 
вп УАЕ 7, УБ 7, УМ 1 вп Прилеп сп стандардите и нпрмативите за урбанистишкп 
планираое.........................................................................Стр.18 

         27.Пдлука за дпнесуваое на лпкална урбанистишка планска дпкументација за фпрмираое на 
градежна парцела за изградба на пбјект сп класа на намена А1 - дпмувое и Г 3 - севиси на КП бр. 
6054/2 вп Прилеп.........................................................................Стр. 20 

        28.Пдлука за дпнесуваое на лпкална урбанистишка планска дпкументација за фпрмираое на 
градежна парцела сп спдржини пд групата на класи на намена "Г" на КП бр. 6044/48 и 6044/50  вп 
КП Прилеп...................................................................................Стр.22 

        29.Пдлука за дпделуваое на средства за ппмпщ вп изградбата на црквата "Св.Петка" вп Населба 
"Тпшила" - Прилеп.........................................................................Стр. 24 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Издава: Ппщтина Прилеп. Главен и пдгпвпрен  уредник: Марјан Ристески – 
Градпнашалник  на Ппщтина Прилеп. Дизајн и кпмпјутерска пбрабптка: Гприца Шатлеска.  
Пешати: Пдделение за правни и ппщти рабпти. Тираж: 60 примерпци. 
 
 
 
 

 


