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З А П И С Н И К 

од 44-тата седница на Советот на Општина Прилеп, одржана 
на 16.06.2020 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  44-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 43-тата седница го  ставам на гласање? 
Дали има забелешки по записникот? 
Бидејќи никој не се јавува за збор, записникот го ставим на гласање. 
Кој  е “за” усвојување на записникот од 43-тата седница? 
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 и дополнување на Oдлуката за утврдување на висината 
на комунални такси. 

2. Предлог-Одлука за давање на трајно користење на движни ствари на ЈОУДГ „Наша 
Иднина“-Прилеп. 

3. Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на  
урбанистички планови на територијата  на  Општина Прилеп  за 2020 година. 

4. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро Крстески-Платник’’-Прилеп. 

 
ДОПОЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
1.Предлог-Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Прилеп за 2020 

година. 
2.Предлог-Одлука за ненаплаќање на комунална такса за користење на простор пред 

деловни простории за вршење на дејност во Општина Прилеп за време на вонредна состојба.  
3.Предлог-Одлука за донесување на Регулациски план на ГУП за град Прилеп за БЛОК 

10.4 во ЧЕТВРТ 10, КО Прилеп, Општина Прилеп. 
4.Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за измена на Одлуката за 

утврдување на висината на трошоците и надоместоците за користење на инфраструктурата на 
гробиштата и придружните објекти број на ЈКП „Комуналец“ Прилеп. 
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5.Предлог-Одлука за давање согласност на Статутарна Одлука за промена на предметот 
на работење на ЈКП „Комуналец“-Прилеп. 

6.Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка и Извештајот за работењето        
на ЈКП ,,Водовод и канализација’’-Прилеп, за 2019 година. 

7.Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за измена на Годишниот 
план за вработување во 2020 година, на ЕЛС Општина Прилеп. 

8.Предлог-Одлука за донесување на регулациски план на ГУП за град Прилеп, четврт 10, 
блок 10.5, КО Прилеп и КО Ново Лагово, Општина Прилеп. 

9.Предлог-Одлука за донесување на регулациски план на ГУП за град Прилеп, четврт 4, 
блок 4.1, КО Прилеп и КО Варош, Општина Прилеп.  

 
ПРЕДЛАГАМ Шестата дополнитлна точка од дневниот ред -Предлог-Одлука за 

усвојување на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈКП ,,Водовод и 
канализација’’-Прилеп, за 2019 година по предлог на Комисијата, поради повторно 
прогласување на вонредна сосотојба на терторијата на Република Северна Македонија да 
биде повлечена од дневниот ред. 

 
Исто така ПРЕДЛАГАМ ТОЧКИТЕ ДА БИДАТ РАЗГЛЕДУВАНИ СПОРЕД ПРЕДЛАГАЧОТ. 
 
Дали има предлог за измена или дополнување на вака предложениот дневен ред? 
Бидејќи никој не се јавува за збор, предлагам да преминеме на гласање. 
Кој  е “за” усвојување на дневниот ред? 
Кој  е “против”, кој е”воздржан”?  
Сите членови на советот гласаа „за”. 
Констатирам  дека  дневниот ред  е  едногласно усвоен. 
 
 
По ПРВАТА и ВТОРАТА точка од дневниот ред : – Одлука за измена и дополнување на 

Oдлуката за утврдување на висината на комунални такси и  

-Одлука за давање на трајно користење на движни ствари на ЈОУДГ „Наша Иднина“-

Прилеп, пред да отворам претрес го повикувам претседателот на Комисијата за финансирање 

и буџет, г-дин Александар Китаноски  да го поднесе извештајот по овие точки. Колега 

Китаноски повелете имате збор. 

 

АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 

Почитуван Претседател на Совет, почитувани советници, предлагачи на материјалот, 

Со Одлуката за измена и дополнување на Oдлуката за утврдување на висината на 

комунални такси се врши измена во подточка Л каде износот од „6.000“ денбари се заменува 

со износот „5.000“ денари. Намалувањето на комуналната такса, односно фирмарината си 

останува исто, согласно одлуката што ја донесовме на Совет на 07.04 и тоа за оваа година е 

4.000 денари. 

Одлуката за давање на трајно користење на движни ствари на ЈОУДГ „Наша Иднина“-

Прилеп се однесува на 7 прочистувачи на воздух, кои Општината ги доделува на трајно 

користење на оваа установа. Овие 7 прочистувачи на воздух се обезбедени со доанација, 

односно се дадени на трајно користење на Општина Прилеп од страна на Генералниот 
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секретаријат на Владата. Со оваа донација ќе се подобрат условите за престој на децата во 

просториите каде што згрижени во овие градинки. Благодарам. 

 

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

Благодарам. Отворам претрес по точките. Дали некој бара збор? 

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

Кој е „за” усвојување на Одлука за измена и дополнување на Oдлуката за утврдување 

на висината на комунални такси? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

Сите членови на Советот гласаа “за”  

Констатирам дека Олуката е едногласно усвоена. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлука за давање на трајно користење на движни ствари на 

ЈОУДГ „Наша Иднина“-Прилеп. Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

Сите членови на Советот гласаа “за”  

Констатирам дека Олуката е едногласно усвоена. 

 

 

По ТРЕТАТА точка од дневниот ред : – 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 однос на 
оваа точка. Колега Багески повелете имате збор. 

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

дополнувањата во Програмата за измена и дополнување на Програмата за изработка на  
урбанистички планови на територијата  на  Општина Прилеп  за 2020 година, има три 
дополнувања. 

Првото дополнување се однесува на два детални урбанистички планови, едниот е за 
четврт 2, блок 2 точка 11. Тоа е во опфат на ул.„Марксова“ од Гимназија „Мирче Ацев“ до 
„Мице Козар“. 

Вториот е блок 7 четврт 7 точка 4, тоа е „Врбеско маало“, „Борка Талески“, „Александар 
Македонски“ и „Кеј 9-ти Септември“. 

Второто дополнување се однесува на три урбанистичко-архитектонски планови. 
Првиот е на барање на Општина Прилеп за изградба на комплексот со затворен базент во 
Населба „Точила“. Второто е за изградба на хала за сервисирање на автобуси на барање на 
физички и правни лица. И третото е за изградба на хала за заварување,  на барање на правни 
лица. 

Трета измена е локална урбанистичко-планска документација за изградба на 
комунална супраструктура за производство на енергија до извори на опфатот на село Големо 
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Коњари на барасе на правно лице. Комисијата за урбанизам едногласно му предлага на 
Советот, Програмата едногласно да биде усвоена. 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. 

-Кој е „за” усвојување на 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. 

 

По ЧЕТВРТАТА точка од дневниот ред: – Одлука за давање согласност на Годишниот 
план за вработување во 2021 година, на ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро Крстески-Платник’’-
Прилеп, пред да отворам претрес го повикувам претседателот на Комисијата за 
финансирање и буџет, г-дин Александар Китаноски  да го поднесе извештајот по однос на 
оваа точка.Повелете колега Китаноски. 

 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 

Годишниот план за вработување во 2021 година, на ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро 

Крстески-Платник’’-Прилеп се однесува за наредната 2021 година. Со овој годишен план за 

вработување се планирани 3 вработувања од кои едното е ослободено по онов на 

пензионирање, а останатите две работни места се ослободени оваа година. Ви 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. 
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2021 година, на ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро Крстески-Платник’’-Прилеп? 
Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
16 членови на Советот гласаа “за” и 9 “воздржани”.   
Констатирам дека со 16 гласови “за” и  9 “воздржани”, Одлуката е усвоена.  
 
 
По ПЕТТАТА и ШЕСТАТА точка од дневниот ред : -Одлука за проширување на 

средствата на Буџетот на Општина Прилеп за 2020 година; и 
-Одлука за ненаплаќање на комунална такса за користење на простор пред деловни 

простории за вршење на дејност во Општина Прилеп, за време на вонредна состојба, пред 
да отворам претрес го повикувам претседателот на Комисијата за финансирање и буџет, г-



5 
 

дин Александар Китаноски  да го поднесе извештајот по однос на овие точки. Колега 
Китаноски повелете имате збор. 

 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 

Почитувани советници Одлуката за проширување на средствата на Буџетот на 

Општина Прилеп за 2020 година во делот на единките корисници, односно на средните 

училишта се врши корекција поради курсните разлики. Се работи за корекција на 

донаторските сметки со кои реализираат овие училишта разни проекти. Во ДСУ „Ристе 

Ристески – Ричко“ проширувањето е 4.000 денари на конто 423420  424420. Во Гимназијата 

„Мирче Ацев“ има проширување за 36.000 денари на конто 425990 и во СДУ „Ѓорче Петров“ 

13.000 денари на конто 425990. Во ООУ „Кирил и Методиј“ од Канатларци се распоредуваат 

средства на донаторската сметка нба износ од 3.522.000 денари. Со Одлуката за ненаплаќање 

на комунална такса за користење на простор пред деловни простории за вршење на дејност 

во Општина Прилеп, за време на вонредна состојба, Општина Прилеп нема да врши наплата 

за користење на просторот пред баровите, угостителските објекти, кафетериите, рестораните 

и спортските обложубалници за времетраењето на вонредната состојба. Со оваа одлука 

значително ќе им се помогне на овие дејности, кои беа едни од најпогодените за време на 

вонредната состојба поради корона вирусот. Во периодот од 01.01.2019 до 31.05.2019 година 

по овој основ се уплатени 4.071.000 денари, оваа година во истиот период. 1.312.000 денари. 

Од овие бројки се гледа дека ослободувањето од оваа комунална такса за овој период е 

ништо повеќе од 3,3 милиони денари. Благодарам. 

 

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

Благодарам. Отворам претрес по точките. Дали некој бара збор? 

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

Општина Прилеп за 2020 година? Молам да крене рака. 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
16 членови на Советот гласаа “за” и 9 “воздржани”.   
Констатирам дека со 16 гласови “за” и  9 “воздржани”, Одлуката е усвоена.  
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за ненаплаќање на комунална такса за користење 

на простор пред деловни простории за вршење на дејност во Општина Прилеп, за време на 
вонредна состојба? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласаа “за”.   
Констатирам дека, Одлуката е едногласно усвоена.  
 
 
По СЕДМАТА точка од дневниот ред : -Одлука за донесување на Регулациски план 

на ГУП за град Прилеп за БЛОК 10.4 во ЧЕТВРТ 10, КО Прилеп, Општина Прилеп, пред да 
отворам претрес го повикувам претседателот на Комисијата за урбанизам и заштита на 
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животната средина, г-дин Никола Багески  да го поднесе извештајот по оваа точка. Колега 
Багески повелете имате збор. 

 
НИКОЛА БАГЕСКИ:  
Благодарам Претседателе. Регулацискиот план на ГУП за град Прилеп за БЛОК 10.4 во 

ЧЕТВРТ 10, КО Прилеп, Општина Прилеп, овој ќетврт се наоѓа од фабриката „Срн бор“ до 
опфатот на с. Лагово. Знаеме дека целта на носењето на регулациски планови е да се намали 
да се парцечозораат големите Детални урбанистички планови. Опфатот на Деталниот 
урбанистички план кој го зафаќа 4.10 е 86 хектари, па така со регулацискиот план се дава 
можност на инвеститорите физички и правни лица многу полесно да можат да градат. 
Комисијата им предлага на советниците одлуката да биде едногласно усвоена. 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. 
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за донесување на Регулациски план на ГУП за град 

Прилеп за БЛОК 10.4 во ЧЕТВРТ 10, КО Прилеп, Општина Прилеп? Молам да крене рака. 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласаа “за”.   
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена.  
 
 
По ОСМАТА точка од дневниот ред : – Одлука за давање согласност на Одлуката за 

измена на Одлуката за утврдување на висината на трошоците и надоместоците за користење 
на инфраструктурата на гробиштата и придружните објекти број на ЈКП „Комуналец“- 
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: 

Со ова одлука за висината на трошоците и надоместоците  за користење на 

инфраструктурата на гробиштата и придружните објекти се врши измена на одлуката на 

Управниот одбор на ова ЈП што е донесена на 16.09.2014 година. Се укинува став 6  член 1 од 

оваа одлука и со измената нема да се врши наплата за издавање на одобрение за погреб кое 

досега се аплаќаше 200 денари. Оваа одлука од страна на Управниот одбор е донесена по 

претходно донесено решение и извршен надзор од страна на надлежен инспекторат. 

Комисијата едногласно на членовите на Совет им предлага да биде усвоена оваа одлука. 

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 давање согласност на Одлуката за измена на 
Одлуката за утврдување на висината на трошоците и надоместоците за користење на 
инфраструктурата на гробиштата и придружните објекти на ЈКП „Комуналец“- Прилеп? 
Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласаа “за”.   
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена.  
 
По ДЕВЕТТАТА точка од дневниот ред : – Одлука за давање согласност на Статутарна 

Одлука за промена на предметот на работење на ЈКП „Комуналец“-Прилеп, пред да отворам 
претрес го повикувам претседателот на Комисијата за Статут и прописи г-дин Кире Тинтоски,  
да го поднесе извештајот по оваа точка.Колега Тинтоски повелете имате збор. 

 
КИРЕ ТИНТОСКИ: 
Благодарам. Почитуван Претседателе, почитувани советници, 
Денеска Комисијата за Статут и прописи одржа нова седница со една точка на 

дневен ред: - Предлог - Одлука за давање согласност на Статутарна Одлука за промена на 
предметот на работење на ЈКП „Комуналец“-Прилеп. Значи станува сжзбор за измена на 
членот 11 став 1 каде што се бриши алинеа 6. Знаете дека до неодамна и комуналното 
претпријатие ги вршеше и погребите. Сега бидејќи престана да ги врши овие услуги (нели 
тие услуги се обавуваат со оператори) значи се предлага да оваа алинеа биде отфрлена од 
Статутот. Така д Комнисијата ја разгледа, едногласно ја усвои и на Советот му предлага 
истата да биде усвоена во предложениот текст. Ви 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. 
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на Статутарна Одлука за 

промена на предметот на работење на ЈКП „Комуналец“-Прилеп? Молам да крене рака. 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
17 членови на Советот гласаа “за” и 8 „воздржани“.   
Констатирам дека со 17 гласови “за” и 8 „воздржани“ Одлуката е усвоена.  
 
По ДЕСЕТТАТА точка од дневниот ред:- Одлука за давање согласност на Годишниот 

план за измена на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ЕЛС Општина Прилеп, 

пред да отворам претрес го повикувам претседателот на Комисијата за финансирање и буџет  

г-дин Александар Китаноски,  да го поднесе извештајот по однос на оваа точка. Повелете 

колега Китаноски имате збор. 

АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 

Измената на на Годишниот план за измена на Годишниот план за вработување во 

2020 година, на ЕЛС Општина Прилеп се однесува за 2019 година. Конкретно се испразнуваат 

3 работни места, односно книговодител, помошен  раководител на Сектор и комунален 

редар. За овие работни места вработените имаа потпишани изјави во законскиот рок дека го 

продолжуваат работниот однос и истите во овој период сега ги повлекуваат и ќе се 
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пензионираат. Се врши измена и во делот на планираните движења на кадарот за оваа 

година за работните места одговорен сметководител и овластен просветен инспектор. Тоа се 

тие измени на Годишниот план. Комисијата предлага да биде усвоен овој Годишен план. 

 

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. 
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на Годишниот план за измена 

на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ЕЛС Општина Прилеп? Молам да 
крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
16 членови на Советот гласаа “за” и 9 „воздржани“.   
Констатирам дека со 16 гласови “за” и 9 „воздржани Одлуката е усвоена.  
 
 
По ЕДИНАЕСЕТАТА и ДВАНАЕСЕТАТА точка од дневниот ред: -Одлука за донесување 

на регулациски план на ГУП за град Прилеп, четврт 10, блок 10.5, КО Прилеп и КО Ново 

Лагово, Општина Прилеп; и  

-Одлука за донесување на регулациски план на ГУП за град Прилеп, четврт 4, блок 4.1, 

КО Прилеп и КО Варош, Општина Прилеп, 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 однос на овие точки.Колега Багески повелете имате 

збор. 

 

НИКОЛА БАГЕСКИ:  
Благодарам Претседателе. Регулациски план на ГУП за град Прилеп, четврт 10, блок 

10.5, КО Прилеп и КО Ново Лагово, Општина Прилеп се однесува исто како и за претходниот за 
10.4 само другата страна на улицата. Значи од некаде од Фабриката „Црн бор“ до опфатот на 
село Лагово, Регулацискиот план за четврт 4, блок 4.1, во делот на Автобуската станица, 
железничката станица и завршува таму до млекарата. Овај Детален урбанистички план за 
четврт 4 бил 47 ха,   додека за 10.5  29,7 ха. Со ова како што кажав и претходно на 
инвеститорите физички и правни лица им се овозможува полесно да дојдат до одобрение за 
градба. Комисијата едногласно им предлага на членовите на Советот да бидат усвоени во 
предложениот текст. Благодарам. 

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

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

Прилеп, четврт 10, блок 10.5, КО Прилеп и КО Ново Лагово, Општина Прилеп? Молам да 
крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласаа “за”.   
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Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена.  
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за донесување на регулациски план на ГУП за град 

Прилеп, четврт 4, блок 4.1, КО Прилеп и КО Варош, Општина Прилеп? Молам да крене рака. 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласаа “за”.   
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена.  
Со оглед на тоа дека дневниот ред е исцрпен, констатирам дека седницата е 

завршена. Ви посакувам пријатен ден. 
 

 
По исцрпувањето на дневниот ред, седницата заврши во 12.32 часот. 
 
 
 
Број 09 - 1486/1                                                                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
16.06.2020 година                                                                          на Совет на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                                                                             м-р Миле Талевски 
 
 

СТЕНОГРАФ 
Горица Чатлеска 

 

 


