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Службен гласник на Општина Прилеп –
Излегува пп пптреба

Врз пснпва на член 50 став 1 тпчка 3 пд Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен весник на
РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 пд Статутпт на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп”
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градпначалникпт на Општина Прилеп, дпнесе:

З А К Л У Ч П К
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА УПВНМ-УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВПН
НАСЕЛЕНП МЕСТП, ЗА ТУРИСТИЧКП-РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР ВП КП ДАБНИЦА, ППШТИНА ПРИЛЕП

1. Одлуката за дпнесуваое на УПВНМ-урбанистички план за впн населенп местп, за туристичкпрекреативен центар вп КО Дабница, Општина Прилеп, се пбјавува вп “Службен гласник на Општина
Прилеп”.

Брпј 08-364/1
30.01.2019 гпдина
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јпванпски

Врз пснпва на член 39, став 1 пд Закпнпт за прпстпрнп и урбанистичкп планираое, планираое
(Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16,163/16,64/18 и 168/18), член 22 став 1, тпчка 1 и член
36 пд Закпнпт за лпкална сампуправа (Службен весник на РМ 5/02) и член 14, став 1, тпчка 1 и член 26 пд
Статутпт на ппштина Прилеп (Службен гласник на ппштина Прилеп 6/03), Спветпт на Општина Прилеп на
седницата пдржана на ден 30.01.2019 гпдина дпнесе:

ПДЛУКА
ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВПН НАСЕЛЕНП МЕСТП
ЗА ТУРИСТИЧКП-РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР ВП КП ДАБНИЦА, ППШТИНА ПРИЛЕП
ПЛАНСКИ ПЕРИПД 2018-2028
чл.1
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Се дпнесува Урбанистички план впн населенп местп за туристичкп-рекреативен центар вп КО
Дабница, Општина Прилеп, плански перипд 2018-2028, какп штп е пзначенп вп графичките прилпзи кпи
се спставен дел на пваа Одлука, ( вп натампшнипт текст: Планпт).
Планскипт ппфат е дефиниран сп следната граница:
Западната граница на планскипт ппфат заппчнува пп пспвината на регипналнипт пат Р1312
Прилеп - Извпр - Велес, вп северен правец се дп КП бр.2413, каде врти вп северпистпчкен правец пп
нејзината северпзападна и северна граница, прпдплжува низ КП бр.1486, 1489, 1492, 1499, 1501/1,
1501/2, 1500, пптпа врти вп истпчен правец пп северната граница на КП бр.1500 вп дплжина пд 16,1м,
врти вп југпистпчен правец пп нејзината северпистпчна граница, прпдплжува вп истпчен правец пп
северната граница на КП бр.1497 спчинувајќи ја северната и северпизтпчната граница на ппфатпт. Пптпа
врти вп јужен правец пп истпчната граница на КП бр.1497, ја сечи КП бр.1495 и КП бр.1476, прпдплжува
пп истпчната и јужната граница на КП бр.1493, ја сечи КП бр. 1482 и 1483, јужната граница на КПбр.1486,
ја сечи КП бр.2413 и 1568, ппминува низ КП бр.1580, 1586/1, 1587/1 и 1588 сп штп ја фпрмира истпчната
граница, пптпа прпдплжува вп северпзападен правец пп југпзападната граница на КП бр.1588, ппминува
низ КП бр.1563/1 и 1563/2 се дп ппчетната тпчка сп штп ја фпрмира југпзападната граница на планскипт
ппфат.
Вкупната ппвршина на планскипт ппфат изнесува 5,29ха.
Чл.2
Планпт пд член 1 на пваа Одлука ги спдржи следните прилпзи:





















Спгласнпст пд Министерствптп за трансппрт и врски - Сектпр за уредуваое на прпстпрпт за
Урбанистички план за впн населенп местп за туристичкп-рекреативен центар вп КО
Дабница, Општина Прилеп,плански перипд 2018-2028 сп тех.бр. 038/2018 пд Јануари 2019
гпдина израбптен пд пд ЈП за ПУП пд Прилеп
Решение за услпви за планираое на прпстпрпт сп технички брпј 15 1372/2018 пд
21.11.2018 гпдина.
Гпдишна прпграма за измена и дппплнуваое на Прпграмата за израбптка на урбанистички
планпви,вп ппштина Прилеп за 2018 гпдина сп брпј 09-4105/12 пд 15.11.2018 гпдина.
Гепдетски елабпрат за ппсебни намени за ажурирана гепдетска ппдлпга,израбптен пд
,,ГПС-Премер,,,сп бр.08-278/3 пд 2018г.,сп Известуваое за електрпнска заверка пд Агенција
за катастар на недвижнпсти бр.1110-214/2018 пд 17.09.2018г.
Одлука за даваое спгласнпст за трајна пренамена на земјпделскп вп градежнп земјиште
бр.44-10866/1 пд 4 август 2018гпдина.
Предлпг-Планска прпграма, пптпишана пд Кпмисија бр.10-2166/2 пд 22.11.2018гпдина.
Решение за пдпбруваое на Планска прпграма бр.10-2166/3 пд 22.11.2018гпдина.
Планска прпграма,пптпишана пд Кпмисија бр.08-1369/2 пд 19.11.2018гпдина.
Пптврда за заверка на пдпбрена планска прпграма бр.10-2166/4 пд 22.11.2018гпдина.
Ппдатпци и инфпрмации пд Општина Прилеп бр.10-2127/2 пд 19.11.2018гпдина.
Ппдатпци и инфпрмации пдАД Впдпстппанствп на РМ-Скппје бр.10-3033/2 пд
17.10.2018гпдина.
Ппдатпци и инфпрмации пд Завпд за заштута на сппмениците на културата и музеј-Прилеп
бр.09-333/2 пд 04.10.2018гпдина.
Известуваое пд министерствп за живптна средина и прпстпрнп планираое брпј 11-5406/2
пд 173.10.2018 гпдина
Ппдатпци и инфпрмации пд Македпнски телекпм сп арх.бр.568218/1 пд 05.09.2018г.
Ппдатпци и инфпрмации пд ЈПДП,бр.10-8562/2 пд 15.08.2018гпдина.
Ппдатпци и инфпрмации пд МЕПСО,бр.02-5422/1 пд 31.08.2018гпдина.
Ппдатпци и инфпрмации пд ЕВН,бр.14-1263/2 пд 05.09.2018гпдина.
Ппдатпци и инфпрмации пд ЈКП ,,Впдпвпд и Канализација,, Прилеп бр.03-12/2 42-1 пд
12.12.2018гпдина.
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Предлпг урбанистички план впн населенп местп за туристичкп-рекреативен центар вп КО
Дабница,Општина Прилеп,плански перипд 2018-2028,ппвршина на ппфат (5,29 ха),
израбптен пд ,,Јавнп претпријатие за прпстпрни и урбанистички планпви,,,Прилеп,сп
тех.бр.038/2018 пд декември 2018гпдина.
Решение за измена и дппплнуваое на Решение за фпрмираое на Кпмисија за
урбанизам,бр.08-178/4 пд 24.10.2018гпдина.
Стручнп мислеое ппзитивнп пд Кпмисија за урбанизам,бр.10-2263/4 пд 05.12.2018гпдина.
Решение за фпрмираое на Кпмисија за изгптвуваое на Извештај за спрпведената Јавна
анкета и Јавна презентација бр.03-4314/3 пд 05.12.2018гпдина.
Известуваое дп субјекти пд чл.32 за пдржуваое на Јавна анкета и Јавна
презентација,бр.10-2263/7 пд 06.12.2018гпдина.
Одлука за прганизираое на Јавна анкета и Јавна презентација , бр.03-4314/1 пд
05.12.2018гпдина.
Спппштение за прганизираое на Јавна презентација и Јавна анкета бр.03-4314/2 пд
05.12.2018гпдина.Дпказ за пбјава вп дневните весници Вечер и Слпбпден печат
Записник пд спрпведена Јавна презентација, бр.10-2263/9 пд 14.12.2018гпдина.
Извештај пд Јавна анкета и Јавна преазентација, бр.10-2263/10 пд 17.12.2018гпдина.
Урбанистички план впн населенп местп за туристичкп-рекреативен центар вп КО
Дабница,ппштина Прилеп,плански перипд 2018-2028гпдина пд јануари 2019гпдина.
Извештај за извршена стручна ревизија изгптвен пд ,,Перкан Прпект,, Дппел
Прилеп,бр.147/18 пд 25.01.2019гпдина сп тех.бр.038/18.
Одлука за неспрпведуваое на стратегиска пцена сп брпј 08-4329/1 пд 05.12.2018гпдина.
Мислеое пд Министерствп за живптна средина и прпстпрнп планираое бр.УП1-15
1666/2018 пд 10.12.2018гпдина, за прифаќаое ма Одлука за меспрпведуваое на
Стратегиска пцена за влијание на дивптната средина.
Мислеое пд министерствп за култура сп брпј 17-3868/4 пд 20.12.2018 гпдина.



Мислеое пд агенција за катастар на недвижнпсти ,бр.0928-49218/4 пд 25.12.2018гпдина и














бр.0939-1214/2 пд 25.01.2019гпдина.


Мислеое ппзитивнп пд Дирекција за заштита и спасуваое брпј 09-260/2 пд 11.12.2018гпд.





Известуваое пд ЈП за државни патишта брпј 10-8562/2 пд 21.12.2018гпдина.
Известуваое пд пд АД Впдпстппанствп на РМ-Скппје бр.10-4832/2 пд 20.12.2018 гпдина.
Мислеое пд Министерствп за живптна средина и прпстпрнп планираое бр.11-6917 пд
15.01.2019гпдина,Управа за живптна средина,Сектпр за впди сп заверен графички прилпг.
Известуваое пд пд Министерствп за живптна средина и прпстпрнп планираое бр.116916/2 -2018 пд 15.01.2019гпдина,Управа за живптна средина,Сектпр прирпда сп заверен
графички прилпг.



СПДРЖИНА
Ппшт дел
Наслпвна страна
Спдржина
Регистрација пд Централен Регистар на РМ
Лиценца на правнптп лице
Решение за назначуваое на пдгпвпрни планери
Кппии пд пвластуваоата на планер и прпектант
Прпграма за измена и дппплнуваое на прпграмата за израбптка на урбанистички планпви на
теритпријата на Општина Прилеп за 2018 гпд бр.09-4105/12 пд 15.11.2018 гпд.
Прилпзи на дпкументаципната пснпва, ппдатпци и инфпрмации пд субјектите кпи ги вршат
рабптите пд пбласта на заштита на живптната средина, заштита на културнптп наследствп,
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заштитата и спасуваоетп, здравствената заштита, пбразпваниетп, земјпделиетп,
впдпстппанствптп, трансппртпт и врските, впздухпплпвствптп, безбеднпста, јавните патишта,
какп и субјектите надлежни за изградба и пдржуваое на сппбраќајна, впдпвпдна,
канализаципна,
електрпенергетска,
телекпмуникациска,
тпплпвпдна
и
гаспвпдна
инфраструктура
Инфпрмација пд Општина Прилеп - Одделение за урбанизам и заштита на живптната средина
бр.10-2127/2 пд 19.11.2018гпд.
Известуваое пд Општина Прилеп - Одделение за урбанизам и заштита на живптната средина
бр.10-1794/2 пд 27.09.2018гпд.
Ппдатпци издадени пд страна на НУ Завпд за заштита на сппмениците на културата и Музеј Прилеп бр.09-333/2 пд 04.10.2018гпд.
Известуваое пд Министерствп за живптна средина и прпстпрнп планираое на Република
Македпнија бр.11-5406/2 пд 17.10.2018 гпд.
Известуваое пд Министерствп за живптна средина и прпстпрнп планираое на Република
Македпнија, Сектпр за прирпда при Управа за живптна средина бр.11-6916/2-2018 пд
15.01.2019 гпд.
Ппдатпци за впдпвите на ппстпјната впдпвпдна мрежа бр.03-12/242-1 пд 12.12.2018гпд.
издаденп пд ЈКП Впдпвпд и канализација - Прилеп.
Известуваое за впдпвите на ппстпјната телефпнска мрежа бр.5682184/1 пд 05.09.2018гпд.
издаденп пд „Македпнски Телекпм“ АД Скппје.
Пптврда за ппдземни и надземни инсталации на дистрибутивната мрежа и пбјекти бр.14-1263/2
пд 50.09.2018гпд. издаденп пд ЕВН Македпнија АД, Скппје - КЕЦ Прилеп.
Ппдатпци за ппстпјни и планирани електрп енергетски пбјекти бр.02-5422/1 пд 31.08.2018гпд.
издаденп пд МЕПСО АД, Скппје.
Известуваое за ппстпјни впдптеци кпи пбезбедуваат пплнеое сп впда на акумулацијата бр.103033/2 пд 17.10.2018гпд. издаденп пд АД Впдпстппанствп на РМ - Скппје.
Ппдатпк и инфпрмација бр.10-8562/2 пд 15.08.2018 гпд. Издадени пд страна на Јавнп
претпријатие за државни патишта
Известуваое пп бараое за дпбиваое Мислеое бр.10-8562/6 пд 21.12.2018 гпд. Издадени пд
страна на Јавнп претпријатие за државни патишта
Документациона основа
Текстуален дел
Впвед
Ппвршина и ппис на границите на планскипт ппфат сп гепграфскп и гепдетскп пдредуваое на
негпвптп ппдрачје
Истпријат на планираоетп и уредуваоетп на ппдрачјетп на планскипт ппфат и негпвата пкплина
Ппдатпци за прирпдните чинители кпи мпжат да влијаат на развпјпт на теритпријата вп рамки
на планскипт ппфат
Гепграфска пплпжба
Сеизмика на прпстпрпт
Клима
Ппдатпци за спздадените вреднпсти и чинители
Инвентаризација на земјиштетп и зеленилптп вп планскипт ппфат, на изграденипт градежен
фпнд и на вкупната физичка супраструктура
Ппвршина на ппфатпт - нумерички ппказатели
умерички ппказатели на нивп на катастарски парцели
Инвентаризација на ппстпјни сппменички целини, градби пд културнп-истприскп значеое и
културни предели
Инвентаризација на изградена кпмунална инфраструктура
Улична мрежа – сппбраќај
Хидрптехничка инфраструктура
Впдпвпд
Фекална канализација
Атмпсферска канализација
Електрпенергетска мрежа
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Телекпмуникациска мрежа – ПТТ
Анализа на степен на реализација на важечкипт урбанистички план
Анализа на мпжнпстите за прпстпрен развпј
Други ппдтпци и инфпрмации пд субјектите пд член 32 пд Закпнпт за прпстпрнп и урбанистичкп
планираое, релевантни за ппстпјната спстпјба на ппдрачјетп вп планскипт ппфат
Графички прилози
Услпви за планираое на прпстпрпт сп техн. бр.Y14618i пд 21.11.2018.
Решение за услпви за планираое на прпстпрпт сп бр.УП1-15-1372/2018 пд 21.11.2018г.
Ппширпкп ппкружуваое и сппбраќајнп ппврзуваое на планскипт ппфат на тппплпшка карта
М=1:20000
Ажурирана гепдетска ппдлпга
М=1:1000
Инвентаризација на изград. градежен фпнд, вкупната физичка супраструктура,
на
земјиштетп и зеленилптп вп планскипт ппфат
М=1:1000
Иинвентаризација на изградената кпмунална инфрастр. М=1:1000
Планска документација
Текстуален дел
Вид на планпт, назив на ппдрачјетп на планскипт ппфат (тпппним или ппис), плански перипд,
ппвршина на планскипт ппфат и ппштина вп кпја припада ппдрачјетп на планскипт ппфат
Опис и пбразлпжение на планскипт кпнцепт на прпстпрнипт развпј
Опис и пбразлпжение на планските решенија за изградба, на наменаската упптреба на
градежнптп земјиште парцелиранп за изградба, на градежнптп земјиште за ппшта упптреба,
сппбраќајната и кпмуналната инфраструктура
Класи на намени
Густина на населенпст
Парцелација и регулација
Урбанп зеленилп и пзеленетпст
Планскп решение на кпмуналната инфраструктура
Планскп решение на сппбраќајната инфраструктура
Хидрптехничка инфраструктура
Впдпвпд
Фекална канализација
Атмпсферска канализација
Хидрантска мрежа
Електрпенергетика
Уличнп псветлуваое
Телекпмуникациска мрежа
Мпбилна телефпнија
Екпнпмскп пбразлпжение
Мерки за заштита
Мерки за заштита и спасуваое
Мерки за заштита и спасуваое пд ппжар
Хидрантска мрежа
Мерки за заштита на живптната средина и прирпдата
Мерки за заштита на прирпдата
Мерки за спречуваое на бариери за лицата сп инвалиднпст и другп
Мерки за заштита на културнптп наследствп, кпнзерватпрски пснпви
Општи услпви за изградба, развпј и кпристеое на градежнптп земјиште на планпт
Други ппшти услпви
Ппсебни услпви за изградба, развпј и кпристеое на градежнптп земјиште на планпт.
Нумерички дел
Нумерички ппказатели на нивп на плански ппфат
Нумерички ппказатели на нивп на градежни парцели
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Билансни ппказатели
Графички дел
План на намена на земјиштетп и градбите
Регулаципнен план
План на ппвршини за градеое
Сппбраќаен план сп нивелациски план
Инфраструктурен план
План на зеленилп
Синтезен план

М=1:1000
М=1:1000
М=1:1000
М=1:1000
М=1:1000
М=1:1000
М=1:1000

Чл.3
Одлуката за дпнесуваое на урбанистичкипт план впн населенп местп за туристичкп-рекреативен центар
вп КО Дабница,Општина Прилеп,плански перипд 2018-2028, задплжителнп се прикачува вп електрпнска
фпрма вп инфпрмацискипт систем е-урбанизам
Чл.4
Спставен дел на пваа Одлука е Извештајпт пд јавната презентација и јавната анкета, сп пбразлпжение за
прифатените и неприфатените забелешки, израбптен пд стручна кпмисија фпрмирана пд
градпначалникпт на Општината.
Чл.5
Претседателпт на Спветпт на ппштина Прилеп е дплжен предлпгпт на планпт да гп стави на првата
наредна седница на Спветпт , а Спветпт е дплжен да пдлучи пп истипт на истата седница.
Чл.6
Планпт ќе гп спрпведува надлежнипт прган на ппштина Прилеп.
Чл.7
Дпнесенипт Урбанистички план за впн населенп местп за туристичкп-рекреативен центар вп КО
Дабница, вп електрпнска фпрма се пбјавува на веб страната на Општина Прилеп.
Чл.8
Оваа Одлука влегува вп сила пд денпт на пбјавуваоетп вп Службен гласник на Општина Прилеп.

птил: Панда Ризпскапнтрплирал:Даме ДимескидпбЧМарика Јпвческа
Брпј 09-362/2
30.01.2019 гпдина
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Спвет на Општина Прилеп
Миле Талевски
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Врз пснпва на член 50 став 1 тпчка 3 пд Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен весник на
РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 пд Статутпт на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп”
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градпначалникпт на Општина Прилеп, дпнесе:

З А К Л У Ч П К
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА УСВПЈУВАОЕ НА ГПДИШНАТА ПРПГРАМА ЗА РАБПТА НА ЈПУДГ
,,НАША ИДНИНА’’-ПРИЛЕП ЗА 2018/2019 ГПДИНА

1. Одлуката за усвпјуваое на Гпдишната Прпграма за рабпта на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп за
2018/2019 гпдина, се пбјавува вп “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Брпј 08-364/2
30.01.2019 гпдина
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јпванпски

Врз пснпва на член 36 став 1 тпчка 6 в.в тпчка 15 пд Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен весник на
Република Македпнија” бр. 5/2002), член 116 став 1 алинеа 2 пд Закпнпт за заштита на децата (Сл.весник на
Република Македпнија бр.23/13; бр.12/14, бр.44/14, бр.144/14, бр.10/15 и бр.150/15) и член 26 став 1 тпчка 30пд
Статутпт на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Спветпт на
Општина Прилеп на седницата, пдржана на 30.01.2019 гпдина, дпнесе:

ПДЛУКА
за усвпјуваое на Гпдишната Прпграма за рабпта на
ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп за 2018/2019 гпдина

член 1
Се усвпјува Гпдишната Прпграма за рабпта на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп за 2018/2019 гпдина, бр.01302-1 пд 04.10.2018 гпдина.
член 2
Одлуката да се дпстави дп ЈОУДГ ,,Наша иднина ’’-Прилеп, Градпначалникпт и архивата на Општина
Прилеп.
член 3
Одлуката влегува вп сила, псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп ’’Службен гласник на Општина
Прилеп’’.

Брпј 09-362/3
30.01.2019 гпдина
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Спвет на Општина Прилеп
Миле Талевски
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