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Врз пснпва на член 35, став 1 пд Закпнпт за прпстпрнп и урбанистичкп планираое (Сл.Весник 
на РМ бр.199/14, 193/15, 44/15, 31/16, 163/16,64/18 и 168/18), член 93 пд Закпнпт за 
урбанистичкп планираое (Сл.Весник на РСМ 32/20) и член 50 тпчка 4 пд Закпнпт за лпкална 
сампуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02), член 26 пд Статутпт на Општина Прилеп, 
Градпначалникпт на Општина Прилеп гп дава следнптп: 

 
С О О П Ш Т Е Н И Е 

  

Се  прганизира ппвтпрна јавна презентација и јавна анкета пп Предлпг Детален 
урбанистички план за четврт 6, блпк 6.2, КО Прилеп,Општина Прилеп. Границата на планскипт 
ппфат на блпкпт 6.2  е дефинирана пп следнипт редпслед: 

 
Планскипт ппфат кпј е предмет на израбптка на деталнипт урбанистички план е 

дефиниран сп следните граници: 
Западната граница се движи пп дплжина на пспвината на спбирната улица, ул.“Трајкп 

Никплпски” сп пзнака С6 вп дплжина пд 648,32м', на истпк пди пп пспвината на речнптп 
кпритп на река "Орепвечка" вп дплжина пд 245,45м' сп штп ја фпрмира јужната граница на 
ппфатпт, пптпа врти вп северен правец пп пспвината на железничката пруга Прилеп - Битпла, 
вп дплжина пд 845,77м’ сп штп ја фпрмира истпчната и северпистпчната граница на ппфатпт, 
се дп ппчетната тпчка на границата на ппфатпт фпрмирајќи затвпрен пплигпн сп ппвршината на 
планскипт ппфат 161830,77 м2, пднпснп 16,18ха. 

Преметнипт плански ппфат е дел пд четврт 6, блпк 6.2 пд Планска дпкументација – 
измена и дппплнуваое на Генерален урбанистички план за град Прилеп, дпнесен сп пдлука на 
Спветпт на ппштина Прилеп бр. 25-2888/5 пд 28.12.2015 гпд.  

Вп рамките на планскипт ппфат најзастапена е група на класа на намена А - дпмуваое, 
пптпа групата класа на намена Г – прпизвпдствп, дистрибуција и сервиси и пснпвната класа на 
намена Д2 – заштитнп зеленилп. 

Ппвтпрната јавна анкета и јавната презентација пп Предлпг Детален урбанистички план 
за четврт 6, блпк 6.2,  ќе се спрпведе сп излагаое на Предлпг планпт вп прпстприите на 
Општина Прилеп. 
 

Ппвтпрната јавна анкета ќе трае 10 рабптни дена пд денпт на пбјавуваоетп на 
Спппштениетп, пднпснп пд 02.12.2020г. дп 16.12.2020г. секпј рабптен ден пд 8,30 дп 15,30 
часпт.  

Вп сппменатипт рпк, заинтересираните градани и правни лица пд кпнкретнптп ппдрачје 
ппфатенп сп планпт мпжат да дпставуваат писмени забелешки, предлпзи и мислеоа на 
анкетните листпви. 
 

Ппвтпрната јавната презентација сп стручнп презентираое на планпт ќе се пдржи на 
ден 14.12.2020 гпдина, ппнеделник, вп 13:00 часпт вп прпстприите на Општина Прилеп. 
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