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ПЛАНСКА ПРОГРАМА 
за изработка на  

измена и дополнување на ГУП за град Прилеп со плански период 
2013-2023 год. 

 

1. ЗАКОНСКА И ПОДЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА 

 Врз основа на член 31 од Законот за урбанистичко планирање (“Сл. Весник на РСМ“ 
бр.32/20) се врши измена и дополнување на ГУП за град Прилеп, со плански период 2013-2023 
година одобрен со Одлука на Советот на Општина Прилеп бр.25-2888/5 од 28.12.2015 год. 
Измената и дополнувањето ќе се однесува само на текстуалните плански одредби, односно 
изменување и дополнување во текстуалниот дел од планската документација. 
Истото ќе се работи со цел усогласување на планските параметри со Законот за урбанистичко 
планирање (“Сл. Весник на РСМ“ бр.32/20) и Правилникот за урбанистичко планирање (“Сл. 
Весник на РСМ“ бр.225/20 и 219/21). 

 
Наведеното ќе се врши согласно Годишната Програма за измени и дополнувања на 

Годишната Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови на територијата 
на Општина Прилеп за 2022 година бр.09-569/9 од 24.02.2022.  

 
 
2. ЦЕЛИ 
Дополнување и усогласување на основните параметри за уредување на просторот со 

одредби од Законот за урбанистичко планирање (“Сл. Весник на РСМ“ бр.32/20) и Правилникот 
за урбанистичко планирање (“Сл. Весник на РСМ“ бр.225/20 и 219/21). 

 
 
3. МЕТОДОЛОГИЈА 
Врз основа на горенаведените законски акти, а врз основа на претходно извршената 

анализа на ГУП, како и на важечките планови и урбанистичките планови кои се во постапка на 
донесување, се констатира дека: 

 
- потребно е да се изврши измена и дополнување на текстуалниот дел од планската 

документација, односно во точка  3.1.10. Посебни услови за изградба, развој и користење 
на градежното земјиште и градбите за секоја урбанистичка единица за планирање 
чиишто граници се утврдени со планот: планскиот опфат на деталниот урбанистички 
план, урбаните четврти и блокови, во сите поединечни блокови (од блок 1.1 до блок 12.10) 
во чии граници има планирано основна класа на намена А2. 

- Градежните парцели со основна класа на намена А2 да тежнеат кон периметарот 
на блокот, долж улиците чии осовини го дефинираат блокот, а исто така може да се 
планираат во површината на планираните блокови согласно предметниот ГУП, доколку 
постојат урбанистичко архитектонски и инфраструктурни услови за нивна реализација. 

 
- потребно е да се изврши промена на текстуалниот дел од планска документација, 

односно точка 19 од 3.1.9.1. Основни параметри за уредување на просторот, која гласи: 
19. Градежните парцели кои што претставуваат површина за градба и дворно место 

околу истата, предвидени со урбанистички план, во согласност со член 52 од 
Правилникот за урбанистичко планирање (“Сл. Весник на РСМ“ бр.225/20 и 219/21) имаат 
можност да се разработуваат и спроведуваат со дефинирани просторни и градежни 
услови неопходни за изградба и начинот на употреба на градбите согласно планираната 
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намена на објектите и земјиштето, односно начинот на одвивање на активностите и 
дејностите во градежната парцела согласно класите на намени утврдени во 
урбанистичкиот план, односно разработка на ориентационата површина за градење 
утврдена во урбанистичкиот план, прво и второ степената архитектонска пластика, 
внатрешниот сообраќај, партерно решение и други детални урбанистичко архитектонски 
и градежни параметри. 

 
- потребно е да се изврши промена на текстуалниот дел од планска документација, 

односно точка 22 од 3.1.9.1. Основни параметри за уредување на просторот која гласи: 
22. Границата на плански опфат на ДУП е планска одредба предвидена во 

предметниот ГУП и по правило се совпаѓа со граница на просторна единица за 
планирање како што се четвртта и бломкот. Планскиот опфат може да се ограничи и со 
друга логична просторна целина. Границата на плански опфат на ДУП по правило треба 
да се совпаѓа со регулациона линија, граница на градежна парцела, граница на КП, оска 
на улица или друг линеарен геодетски симбол што претставува создадена или природна 
граница. 

 
- потребно е да се изврши усогласување на важечките детални урбанистички планови со 

предметниот ГУП за град Прилеп, со плански период 2013-2023 година, одобрен со Одлука на 
Советот на Општина Прилеп бр.25-2888/5 од 28.12.2015год., во врска со член 35 од Законот за 
урбанистичко планирање (“Сл. Весник на РСМ“ бр.32/20), на начин што; 

- во текстуалниот дел од планска документација во точка 3.1.9.1. Основни параметри за 
уредување на просторот се додава нова точка 24 која гласи: 

24. Детален урбанистички план донесен согласно со ГУП кој престанал да важи со 
денесувањето на предметниот ГУП може да се применува само доколку намените на ДУП 
от се во согласност со намените утврдени во предметниот ГУП.  

- Доколку со предметниот ГУП е планирано проширување на сообраќајната мрежа 
ДУП от донесен пред влегување во сила на предметниот ГУП може да се применува само 
доколку со реализација на планираните градби или деловите од планираните градби од 
истиот не се попречува реализацијата на сообраќајната мрежа од овој ГУП. 

- Детален урбанистички план донесен согласно со ГУП кој престанал да важи може 
да се применува доколку намените на ДУП от не се во согласност со намените утврдени 
во предметниот ГУП во случаите кога е оттужено градежно земјиште сопственост на РСМ 
по пат на јавно наддавање, согласно со одредбите на Законот за градежно земјиште и 
купувачот преземал обврски за изградба на објеклтот согласно со намената во ДУП от, а 
со предметниот ГУП е утврдена подземна или надземна линиска инфраструктура.. 

 
- потребно е да се предвиди изработка на Урбанистички проект согласно член 58 од 

Законот за урбанистичко планирање (“Сл. Весник на РСМ“ бр.32/20), кој претставува планско-
проектна документација што се изработува врз основа на важечките детални урбанистички 
планови и предметниот ГУП, а кои ќе служат за нивна разработка и спроведување на начин 
што во текстуалниот дел од планска документација во точка 3.1.9.1. Основни параметри за 
уредување на просторот се додава нова точка 24 која гласи: 

 
25. Урбанистички проект е урбанистичко планско-проектна документација што се 

изработува врз основа на важечките ДУП ови и предметниот ГУП и служи за нивна 
разработка и спроведување.  

 
 
ЈП за ПУП, Прилеп      ЛС Општина Прилеп 
    в.д.директор:      Градоначалник на Општина Прилеп 
  Зоран Јовески                 г-дин Борче Јовчески 
 
 
 


		2022-05-13T10:23:06+0200
	Ilija Belichoski
	I am the author of this document


		2022-05-13T10:26:15+0200
	Makedonski Telekom CA, Maja Koneska Andreeska


		2022-05-13T10:26:38+0200
	Katerina Spirkoska
	I am the author of this document


		2022-05-13T10:27:03+0200
	Zoran Joveski
	I am approving this document




