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З А П И С Н И К 

од 43-тата седница на Советот на Општина Прилеп, одржана 
на 14.05.2020 година, во Големата сала на Општина Прилеп, 

со почеток во 12,10 часот 
 

Седницата ја отвори и со неа раководеше Претседателот на Советот на Општина 
Прилеп Миле Талевски. 

 
Почитувани членови на Советот! 
Ја отворам  43-та седница на Советот на Општина Прилеп  и констатирам дека, од 

вкупно 27 членови на Советот, на седницата присуствуваат 26 членови на Советот, па спрема 
тоа Советот може полноважно да одлучува. 

Ве известувам дека на оваа седница покрај  Вас  членовите на Советот,  поканети се и 
Градоначалникот на Општина - Прилеп, предлагачите на материјалот, како и претставниците на 
средствата за јавно информирање.   

Пред да го утврдиме дневниот ред, записникот од 42-рата седница го  ставам на 
гласање? 

Дали има забелешки по записникот? 
Кој  е “за” усвојување на записникот од 42-рата седница? Молам да крене рака. 
Кој  е “против”, кој е”воздржан”?  
Сите  членови  на советот  гласаа „за”.   
Констатирам  дека  записникот е едногласно усвоен. 
 
За дневен ред на оваа сеница ги предлагам следните прашања: 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

1. Предлог-Одлука за измена на распоредот на средства на Буџетот на Општинa Прилеп 

за 2020 година. 

2.Предлог-Одлука за прифаќање на донација на противпожарно возило и придружна 

опрема на Општина Прилеп и давање на трајно користење на Територијална противпожарна 

единица Прилеп. 

3.Предлог-Одлука за донесување на детален урбанистички план за четврт 3, блок 3.13, 

Општина Прилеп плански период 2019-2024 година. 

4.Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на  

урбанистички планови на територијата  на  Општина Прилеп  за 2020 година. 

Предлагам точките да бидат разгледувани според предлагачот. 

Дали има предлог за измена или дополнување на на вака предложениот дневен ред? 
Повелете имате збор. 

 
АНДРИЈАНА РИСТЕСКА: 
Почитуван Претседател, почитувани советници и гости, 
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Значи во врска со точката за урбанизам за планскиот опфат на Деталниот урбанистички 
план, особено нели каде што опфатена улицата „Кузман Јосифоски“, значи има забелешка од 
група на граѓани најавија дека има проблеми и дека процедурата за јавното изложување на тој 
опфат на тој ирбанистички план било поминато на мала врата и не можеле да забележат тие 
промени. Дали може да се побара одложување на оваа точка за наредната седница? Сепак вие 
одлучете. Значи група на гражани поднесуваат такво барање. Благодарам. 

 
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
Благодарам. Значи целокупната постапка околу точката што барате да биде одложена е 

во завршна фаза. Имало и јавна расправа, имало и секаква процедура во која што можеле да 
имаат увид граѓаните. 

Предлогот од колешката за третата точка: - Одлука за донесување на  детален 
урбанистички план за четврт 3, блок 3.13, Општина Прилеп плански период 2019-2024 година 
да биде повлечена од дневниот ред го ставам на гласање. 

Кој е „за“, кој е „против“, кој е „воздржан“? 
Констатирам дека со со 11 гласови „за“ и 15 „против“, предлогот не е прифатен. 
Дали има прелог за дополнување на вака предложениот дневен ред? 
Доколку нема, предложениот дневен ред го ставам на гласање. 
 
Кој  е “за” усвојување на дневниот ред? 
Кој  е “против”, кој е”воздржан”?  
16 членови на советот гласаа „за” и 10 „воздржани”. 
Констатирам дека со 16 гласови „за“ и 10  „воздржани”, дневниот ред е усвоен. 
 
По ПРВАТА точка од дневниот ред : – Одлука за измена на распоредот на средства на 

Буџетот на Општинa Прилеп за 2020 година, пред да отворам претрес го повикувам 
претседателот на Комисијата за финансирање и буџет, г-дин Александар Китаноски  да го 
поднесе извештајот по оваа точка. Колега Китаноски повелете имате збор. 

 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
Почитуван Претседател на Совет, почитувани советници, предлагачи на материјалите, 
Со Одлуката за измена на распоредот на средства на Буџетот на Општинa Прилеп за 

2020 година се врши пренамена на средства во износ од 23 милиони денари. Овие средства се 
кратат и пренаменуваат генерално од непродуктивните трошоци како што се репрезентација, 
патувања во земјата и странство, објавување на огласи, електрична енергија, тоа е поради 
пониската цена на јавната набавка, средства за културните манифестации, кои не се 
реализираат поради короната кризата и слично. Најголемиот дел од овие средства се 
прераспределуваат за субвенции во јавните претпријатија кај кои беа намалени приходите во 
изминатите месеци поради претходно спомненатата криза. ЈКП „Пазари“ ќе добие 2,5 милиони 
денари со прерaспределувањето на средствата, ЈП за ПУП 5,5 милиони денари, ЈКП 
„Комуналец“ 9 милиони денари и 6 милиони денари се предвидени за реконструкција на 
објекти. Комисијата на членовите на Советот им предлага да биде усвоена оваа одлука за 
пренамена на средствата. Благодарам.  

 
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
Благодарам. Отворам претрес по точката. Дали некој бара збор? 

Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот, да се изјаснат. 
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Кој е „за” усвојување на Одлука за измена на распоредот на средства на Буџетот на 

Општинa Прилеп за 2020 година? Молам да крене рака. 

Кој  е “против”, кој е”воздржан”?  
16 членови на советот гласаа „за” и 10 „воздржани”. 
Констатирам дека со 16 гласови „за“ и 10  „воздржани”, Одлуката е усвоена. 
 

По ВТОРАТА точка од дневниот ред : – Одлука за прифаќање на донација на 
противпожарно возило и придружна опрема на Општина Прилеп и давање на трајно користење 
на Територијална противпожарна единица Прилеп, пред да отворам претрес го повикувам 
претседателот на Комисијата за финансирање и буџет, г-дин Александар Китаноски  да го 
поднесе извештајот по оваа точка. Колега Китаноски повелете имате збор. 

 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
Оваа Одлука се однесува за прифаќање на донација од страна на ПИ „Витаминка“ – 

Прилеп. Се работи за противпожарно возило во вредност од 814.440 денари со кои што ќе се 
зајакнат капацитетите на Противпожарната единица  – Прилеп. За прифаќање на оваа донација 
обезбедено е и позитивно мислење од Министерството за правда, со кое се потврдува дека 
оваа донација е од јавен интерес. Благодарам. 

 
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
Благодарам. Отворам претрес по точката. Кој сака збор, молам да се јави. 

Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот, да се изјаснат. 

 

-Кој е „за” усвојување на Одлука за прифаќање на донација на противпожарно возило и 

придружна опрема на Општина Прилеп и давање на трајно користење на Територијална 

противпожарна единица Прилеп? Молам да крене рака. 

Кој  е “против”, кој е”воздржан”?  
Сите членови на советот гласаа „за”. 
Констатирам дека  Одлуката е едногласно усвоена. 
 
По ТРЕТАТА и ЧЕТВРТАТА точка од дневниот ред : –Одлука за донесување на  детален 

урбанистички план за четврт 3, блок 3.13, Општина Прилеп плански период 2019-2024 година. 
 -Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на  урбанистички 

планови на територијата  на  Општина Прилеп  за 2020 година, пред да отворам претрес го 
повикувам претседателот на Комисијата за урбанизам и заштита на животната средина, г-дин 
Никола Багески  да го поднесе извештајот по овие точки. Повелете колега Багески имате збор. 

 
НИКОЛА БАГЕСКИ: 
Благодарам почитуван Претседателе, почитувани колеги советници,  
Комисијата за урбанизам и заштита на животната средина ги разгледа точките кои се 

денес на дневен ред на седницата на Советот.  
Деталниот урбанистички план за четврт 3, блок 3.13, Општина Прилеп плански период 

2019-2024 година се однесува за централно градско подрачје кое се граничи со Булеварот „Гоце 
Делчев“, со улицата „Прилепски бранители“, со улицата „Архиепископ Доситеј“ и со улица 
„Кузман Јосифовски“. Што се однесува до Программата за урбанистички планови, измените се 
однесуваат во 4 дела. Во првиот дел е предвиден Детален урбанистички план за блок 4 точка 2, 
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точка 7 формиран со претходно донесен регулациски план, кој се најдува на подрачјето на 
поранешната фабрика „Билјана“ и е на барање на физичко лице. Втората измена се однесува на 
проекти за инфраструктура, 6 проекти за инфраструктура, од кои 5 се на барање на EVN и 1 е на 
самата Општина Прилеп. Тоа е проект за изградба на инфраструктура на улица „Кеј 1-ви Мај“. 
Третата измена се однесува на архитектонско-урбанистички проекти. Се додаваат три нови 
архитектонско-урбанистички проекти од кои два се препарцелизација на парцели на барање а  
физички лица и едниот е архитектонско-урбанистички проект за комплекс за групно домување, 
односно старски дом во месноста Беровци, општина Прилеп. И четвртата измена се однесува 
на локална урбанистичко-планска документација. Се додаваат две нови  урбанистичко-плански 
документации едната е Е2 лесна индустрија во месноста Старо Лагово на барање на правно 
лице. И втората исто така е на бање на правно лице за изградба на полигон за обука на возачи 
во КО Ново Лагово. Овдека би сакал да извршам корекција во Програмата која е доставена до 
советниците. Се работи за техничка грешка во оваа точка 6 во урбанистичко-планска 
документација, наместо она што го имате добиено за точка 6 во материјалите. Тоа е од 
претходна седница за Тополчани кога носевме локално урбанистичко-планска документација, 
се заменува со „ локално урбанистичко-планска документација за полигон за обука на возачи 
Е2 на КП 201, КО Ново Лагово Општина Прилеп. Благодарам. 

 
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
Благодарам. Отворам претрес по точките. Кој сака збор, молам да се јави. 

Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот, да се изјаснат. 
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за донесување на  детален урбанистички план за 

четврт 3, блок 3.13, Општина Прилеп плански период 2019-2024 година? Молам да крене рака. 
Кој  е “против”, кој е”воздржан”?  
16 членови на советот гласаа „за” и 10 „воздржани”. 
Констатирам дека со 16 гласови „за“ и 10  „воздржани”, Одлуката е усвоена. 
 
Кој е „за” усвојување Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка 

на  урбанистички планови на територијата  на  Општина Прилеп за 2020 година? Молам да 
крене рака. 

Кој  е “против”, кој е”воздржан”?  
Сите членови на советот гласаа „за”. 
Констатирам дека Програмата  е едногласно усвоена. 
 
Со оглед на тоа дека дневниот ред е исцрпен, констатирам дека денешната седница 

заврши. Ви благодарам за присуството и Ви посакувам пријатен ден. 
 

По исцрпувањето на дневниот ред, седницата заврши во 12.30 часот. 
 
 
 
Број 09 – 1194/1                                                                                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
14.05.2020 година                                                                                           на Совет на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                                                                                              м-р Миле Талевски 

СТЕНОГРАФ 
Горица Чатлеска 


