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З  А  П  И  С  Н  И  К 
од 39-тата седница на Советот на Општина Прилеп, одржана  
на 27.01.2020 година, во Големата сала на Општина Прилеп,  

 со почеток во 10, часот 
  
          Седницата ја отвори и со неа раководеше Претседателот на Советот на 

Општина Прилеп Миле Талевски. 
        Почитувани членови на Советот! 
       Ја отворам  39-та седница на Советот на Општина Прилеп  и констатирам дека, 

од вкупно 27 членови на Советот, на седницата присуствуваат 23 членови на Советот, па 
спрема тоа Советот може полноважно да одлучува. 

       Во меѓувреме пристигна уште 1 член на Советот. 
       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, записниците од 37-мата и 38-мата седница 
ги  ставам на гласање? 

        Дали има забелешки по записниците? 
        Бидејќи никој не се јавува за збор, предлагам да преминеме на гласање. 
 
        Кој  е “за” усвојување на записникот од 37-мата седница? Молам да крене 

рака. 
       Кој  е “против”, кој е”воздржан”?  
       Сите членови на Советот гласаа „за”. 
       Констатирам  дека  записникот од 37-мата седница е едногласно усвоен. 
 
       Кој  е “за” усвојување на записникот од 38-мата седница? Молам да крене рака. 
      Кој  е “против”, кој е”воздржан”?  
      Сите  членови  на советот  гласаа  „за”. 
      Констатирам  дека  записникот од 38-мата седница 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 откажување од корисничко право над КП 21411  КО  Прилеп. 
2. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ЈОУДГ,,Наша иднина’’ 

Прилеп, за 2020 година. 
3. Предлог-Одлука за ослободување од партиципација на ромски деца на возраст од три 

до шест години за престој во детските градинки во Република Северна Македонија за период од 
01.01.2020 до 31.08.2020 година. 

4. Предлог-Одлука за давање на позитивно мислење за донесување на Статут на ООУ 
“Гоце Делчев” Прилеп. 

5. Предлог-Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈОУ Дом за стари 
лица  “Киро Крстески -Платник”-Прилеп. 

6. Предлог-Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на ЈОУ 
Градска Библиотека „Борка Талески“ - Прилеп. 
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 Дополнителни точки  
1.Предлог-Програма за измена на Програмата за уредување на градежно земјиште на 

подрачјето на Општина Прилеп за 2020 година број 09-4376/10 од 26.12.2019 година. 
2.Предлог-Програма за урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2020 

година.  
3.Предлог-Одлука за измена на Одлуката за извршување на буџетот на Општина Прилеп за 

2020 година. 
4.Предлог-Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за утврдување на вредност на 

бодот за платите на административните службеници за 2020 година. 
5.Предлог-Одлука за давање согласност за користење на името на Општината „Прилеп“ во 

името на Здржението „Слоу Фуд“. 
6.Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот 

за пресметување на плати за вработените во ЈКП „Пазари“ - Прилеп, бр. 02-19/1-2 од 15.01.2020 
година. 

7.Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на максималниот 
износ на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на 
директорот на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’ Прилеп, за 2020 година. 

8.Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот 
за пресметување на плати на административните службеници вработени во ЈОУДГ „Наша Иднина“ 
Прилеп за 2020 година. 

9.Предлог-Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.2967/2-КО Присад, на барање од Александра Петреска. 

10.Предлог-Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.27/1 и 27/2, -КО Селце, на барање од Деко Метал ДООЕЛ. 

11.Предлог-Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.167-КО Манастир, на барање од Илко и Лилјана Петкоски. 

12.Предлог-Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.592, 593, 599, 600, 601, -КО Леништа, на барање од Мартин и Филип 
Ачески. 

13.Предлог-Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.703, -КО Селце, на барање од Саше Тодоров. 

14.Предлог-Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.844 и 845, -КО Прилеп, на барање од Славица Мирческа. 

15.Предлог-Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.116, -КО Прилеп, на барање од Стеван Стојаноски. 

16.Предлог-Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно ГУП, 
на објект бр.1, на КП бр.23940/1, -КО Прилеп, од шифра Е2-комунална супраструктура во шифра Г4-6 
градби за потребите на агроберзата, на барање од Ѓорѓе Дамчески. 

17.Предлог-Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно ГУП, 
на објект бр.1, на КП бр.23315, -КО Прилеп, од шифра Д3 спорт и рекреација во шифра А1 домување 
на барање на лицето Благоја Мирчески. 
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18.Предлог-Одлука за давање на позитивно мислење за донесување на Статут на ООУ 
Блаже Конески“ Прилеп. 

19. Предлог-Одлука за давање на позитивно мислење за донесување на Статут на ООУ 

“Кирил и Методиј” с.Канатларци,Прилеп. 

20. Предлог-Одлука за давање на позитивно мислење за донесување на Статут на ООУ 

“Страшо Пинџур”с.Мало Коњари,Прилеп. 

21.Предлог-Одлука за давање на позитивно мислење за донесување на Статут на ООУ 
„Круме Волнароски“ с.Тополчани, Прилеп. 

22.Предлог-Одлука за давање на позитивно мислење за донесување на Статут на ООУ 
“Кочо Рацин“ Прилеп. 

23.Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Кочо Рацин“ Прилеп, за 
2020 година. 

24.Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Круме Волнароски“ 
с.Тополчани, Прилеп, за 2020 година. 

25.Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Страшо Пинџур“ с.Мало 
Коњари,Прилеп, за 2020 година.  

26.Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Кирил и Методиј“ 
с.Канатларци, Прилеп, за 2020 година. 

27.Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Гоце Делчев“ Прилеп, за 
2020 година. 

28.Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Рампо Левката“ Прилеп, 
за 2020 година. 

29.Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОУ „Орде Чопела“ Прилеп, за 
2020 година. 

30.Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОУ „Ѓорче Петров“ Прилеп, за 
2020 година. 

31.Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“-

Прилеп, за 2020 година. 
32.Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на  ООМУ  „Ордан Михајлоски-

Оцка“ Прилеп, за 2020 година. 
33.Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Добре Јованоски“-

Прилеп, за 2020 година. 

34.Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Блаже Конески“-Прилеп, 

за 2020 година. 

35.Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Климент Охридски“- 

Прилеп, за 2020 година. 

36.Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“-

Прилеп, за 2020 година. 
37.Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОУ „Ристе Ристески-Ричко“-

Прилеп, за 2020 година. 
38.Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски“-

Прилеп, за 2020 година. 
39.Предлог-Одлука за утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и 

условите,начинот и постапката за поставување на урбана опрема. 
40.Предлог-Програма за утвдрување на критериуми и стандарди за поставување на урбана 

опрема на Општина Прилеп. 
41.Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на приоритет на 

проектите: - „Дополнување на основен проект за мрежа за фекална канализација - Секундарна 
мрежа и пречистителна станица во н.м. Мало Коњари“; - „Основен проект за реконструкција на 
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главен довод од Пашоски ливади собирна шахта за Град Прилеп“ и - „Основен Проект за 
реконструкција на стари градски извори – Лековски извори“. 

 

 
ПРОЦЕДУРАЛНО ПРЕДЛАГАМ ТОЧКИТЕ:  10.Предлог-Одлука за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.27/1 и 27/2,  

12.Предлог-Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП бр.592, 593, 599, 600, 601, -КО Леништа, на барање од Мартин и Филип 
Ачески. 

16.Предлог-Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно ГУП, 
на објект бр.1, на КП бр.23940/1, -КО Прилеп, од шифра Е2-комунална супраструктура во шифра Г4-6 
градби за потребите на агроберзата, на барање од Ѓорѓе Дамчески; и 

17.Предлог-Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно ГУП, 
на објект бр.1, на КП бр.23315, -КО Прилеп, од шифра Д3 спорт и рекреација во шифра А1 домување 
на барање на лицето Благоја Мирчески, да бидат повлечени од дневниот ред на предлог на 
Комисијата за урбанизам и заштита на животната средина. 

 

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 точкa од дневниот ред : - Одлука за откажување од корисничко право над 

КП 21411  КО  Прилеп, пред  да отворам претрес го повикувам претседателот на Комисијата за 
урбанизам и заштита на животната средина г-дин Никола Багески да го поднесe извештајот 
по овaa точкa. Повелете колега Багески имате збор. 

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

се денес дел од дневниот ред. Што се однесува до Одлуката за откажување од корисничко 
право над КП 21411  КО  Прилеп, имавме неколку вакви точки досега. Знаете дека Општина Прилеп 
по дамнешна година се јавува како корисник формално на дел од земјиштето градежно на 
територија на Општина Прилеп. Па за да може странката да си го откупи земјиштето потребно е 
Општината  да се откажи  од корисничкото правао. Комисилата му предлага на Советот да ја 
поддржат оваа одлука. Благодарам. 

 
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
Благодарам колега Багески. 
Отворам претрес по точкaтa. Кој сака збор, молам да се јави. 
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Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот, да се изјаснат. 
 
Кој е „за”усвојување на Одлуката за откажување од корисничко право над КП 21411  КО  

Прилеп? Молам да крене рака. 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласаа „за“. 
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 
 
       
По ВТОРАТА точка од дневниот ред:  - Одлука за усвојување на Финансискиот план на 

ЈОУДГ,,Наша иднина’’ Прилеп, за 2020 година, го молам Претседателот на Комисијата за 
финансирање и Буџет, г-дин Александар Китаноски  да го поднесе извештајот по оваа точка. 

 
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

 Благодарам Колега Китаноски. Отворам претрес по точката. Колега Китаноски 
повелете имате збор. 

 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
Почитуван Претседател, почитувани советници, предлагачи на материјалот, 
Комисијата за финансирање и Буџет при Советот на Општина Прилеп на ден 24.01.2020 

година ги разгледа точките кои се на дневен ред на оваа седница на Совет. Финансискиот план на 
ЈОУДГ,,Наша иднина’’ Прилеп, за 2020 година за сметката 903 блок дотации, Финансискиот план за 
оваа година е утврден на 72.236.000,оо денари. За сметката 787 Финансискиот план  е на износ од  
37.807.000,оо денари. За сметката 785 планирани се средства од 402.300,оо денари. На членовите на 
Советот им предлагаме да бидат усвоени сите 3 финансиски планови. Ви 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 Одлуката за усвојување на Финансискиот план на ЈОУДГ,,Наша 

иднина’’ Прилеп, за 2020 година? Молам да крене рака. 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
14 членови на Советот гласаа „за“ и 10 „воздржани“ . 
Констатирам дека со 14 гласови „за и 10 „воздржани“ Одлуката е усвоена. 
  
 
 По ТРЕТАТА точка од дневниот ред:  - Одлука за ослободување од партиципација на 

ромски деца на возраст од три до шест години за престој во детските градинки во Република Северна 
Македонија за период од 01.01.2020 до 31.08.2020 година, пред да отворам претрес го молам 
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: 
Почитувани советници со оваа одлука се ослободуваат од партиципација ромските деца на 

возраст од 3 до 6 години, кои што се згрижени во детските градинки. Од страна на Владата на 
седницата, одржана на 28.12.2019 година доставен е Заклучок до Градоначалникот и се препорачува 
Советот на Општина Приалеп да донесе ваква одлука. Истата оваа одлука ја имаме донесено и 
претходната година, а одлуката е во интерес на овие дечиња. Се работи за бројка од околу 30 
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дечиња на семејства кои се од социјален ризик. Оваа одлука се применува за периодот од 01.01 до 
31.08. Ви благодарам. 

 
 
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

Благодарам Колега Китаноски. 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 Одлуката за ослободување од партиципација на ромски деца на 
возраст од три до шест години за престој во детските градинки во Република Северна Македонија за 

период од 01.01.2020 до 31.08.2020 година?  Молам да крене рака. 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови гласаа „за“ . 
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 
 
 
  По ЧЕТВРТАТА точка од дневниот ред: - Одлука за давање на позитивно мислење за 

донесување на Статут на ООУ “Гоце Делчев” Прилеп, пред да отворам претрес го повикувам 
претседатеот 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 совеници, почитувани гости, 
Комисијата за Статут и прописи на 24.01.2020 година одржа нова седница со 

дневен ред од 7 точки од кои беше и оваа Предлог - Одлука за давање на позитивно мислење за 
донесување на Статут на ООУ “Гоце Делчев” Прилеп. Знаете со новиот Закон за основно образование 
овие статути мора да се усогласат со истиот. Комисијата го разгледа овој предлог и на Советот му 
предлага истата да биде усвоена во предложениот текст. Благодарам. 

 
 МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
 Благодатам колега Тинтоски. 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 Одлуката  за давање на позитивно мислење за донесување на 

Статут на ООУ “Гоце Делчев” Прилеп? Молам да крене рака. 
 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
14 членови на Советот гласаа „за“ и 10 „воздржани“ . 
Констатирам дека со 14 гласови „за“ и 10 „воздржани“ Одлуката е усвоена. 
 
По ПЕТТАТА и ШЕСТАТА точка од дневниот ред:  - Решение за именување членови на 

Управниот одбор на ЈОУ Дом за стари лица  “Киро Крстески -Платник”-Прилеп;  и 
 -  Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на ЈОУ Градска 

Библиотека „Борка Талески“ Прилеп, пред да отворам претрес го повикувам претседатеот на 
Комисијата за избор и именување  г-дин Валентин Божиноски да го поднесе извештајот по 
овие точки. Колега Божиноски повелете имате збор. 
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ВАЛЕНТИН БОЖИНОСКИ: 
Благодарам. Почитуван Претседател, политувани колеги совестници, почитувани 

гости добар ден. 
Комисијата за мандатни прашања, избори  и именување  денес одржа седница по 

овие две точки и предлага: 
 
 По  точката: Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈОУ Дом за стари 

лица  “Киро Крстески -Платник”-Прилеп да бидат избрани следните лица: 
- Дијана Свртиноска, вработена во Дом за стари лица; 
- Офелија Коруноска, исто вработена во Дом за стари лица; 
- Тони Атанасоски, предлог од Совет на корисници; 
- Слободанка Здравеска,односно  е со важечки мандат. 
- Марко Богданчески, дипломиран економист. 
 
По точкката: Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на ЈОУ 

Градска Библиотека „Борка Талески“ Прилеп, Комисијата  ја разгледа и оваа точка и по барање на 
членот на Управниот одбор Рубин Белчески за негово разрешување, Комисијата го разгледа неговото 
барање и одлучи да го разреши, а на негово место го предлага Златко Димески, дипломиран 
економист. 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 Решението за именување членови на Управниот одбор на ЈОУ 

Дом за стари лица  “Киро Крстески -Платник”-Прилеп? Молам да крене рака. 
 
 Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
 14 членови гласаа „за“ и 10 „воздржани“ . 
 Констатирам дека со 14 гласови „за“ и 10 „воздржани“ Решението е усвоено. 
 
 Кој е „за” усвојување на Решението за разрешување и именување на член во 

Управниот одбор на ЈОУ Градска Библиотека „Борка Талески“ Прилеп? Молам да крене рака. 
 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
14 членови гласаа „за“ и 10 „воздржани“ . 
Констатирам дека со 14 гласови „за“ и 10 „воздржани“ Решението е усвоено. 
 
 Продолжуваме со работа по  Дополнителни точки  
 

 По   СЕДМАТА и ОСМАТА точка од дневниот ред:  -  Програма за измена на 
Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Прилеп за 2020 година 
број 09-4376/10 од 26.12.2019 година; и  

- Програма за урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2020 година, 

пред да отворам претрес го повикувам претседатеот на Комисијата за урбанизам г-дин 
Никола  Багески да го поднесе извештајот по овие точки. Повелете колега Багески имате 
збор. 

НИКОЛА  БАГЕСКИ: 



8 
 

Благодарам Претседателе. Измените во Програмата за уредување на градежно 
земјиште која е донесовме на 26.12.2019 година се однесуваат на усогласување со Измените 
во Буџетот, кој го донесовме на претходната седница, додека Програмата  за урбанистички 
планови на територијата на Општина Прилеп за 2020 година е една од поважните програми со која 
работи Општината и Секторот за урбанизам. Дел од проектите кои оваа година се започнати во делот 
на урбанизам, а не се реализирани, се пренесени во Програмата за 2020 година. Дел се предвидени 
нови проекти изработка на урбанистички планови, така да Комисијата му предлага на Советот двете 
програми да бидат усвоени. 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 Програмата за измена на Програмата за уредување на градежно 

земјиште на подрачјето на Општина Прилеп за 2020 година број 09-4376/10 од 26.12.2019 година ? 
Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласови “за”. 
Констатирам дека Програмата е едногласно усвоена. 
 
Кој е „за” усвојување на -  Програма за урбанистички планови на територијата на 

Општина Прилеп за 2020 година? Молам да крене рака. 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласови “за”. 
Констатирам дека Програмата е едногласно усвоена. 
 
 

  По   ДЕВЕТТАТА и ДЕСЕТТАТА точка од дневниот ред:  - Одлука за измена на 
Одлуката за извршување на буџетот на Општина Прилеп за 2020 година;  и 

- Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за 

платите на административните службеници за 2020 година, пред да отворам претрес го 
повикувам претседатеот на Комисијата за финансирање и Буџет  г-дин Александар 
Китаноски  да го поднесе извештајот по овие точки. Колега Китаноски повелете имате збор. 

 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
Почитувани советници, 
Со Одлуката за измена на Одлуката за извршување на буџетот на Општина Прилеп за 

2020 година се врши измена во член 3. Во член 3 став 9 каде износот од 8.877,оо денари се заменува 
со износ од 8.932,оо денари. 

Одлуката за измени и дополнувања на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за 
платите на административните службеници за 2020 година се однесува на утврдување на вредноста 
на бодот, кој ќе изнесува 81,6 денари, односно истиот се зголемува за 0,50 денари. Оваа вредност на 
бодот е утврдена на седница на Влада, која  е одржана на 28.12.2019 година и истата е во согласност 
со член 88 од Законот за административни службеници. Комисијата за финансирање и Буџет им 
предлага на советниците овие две одлуки да ги усвојат. Ви благодарам. 

 
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
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Благодарам колега Китаноски. 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 Одлуката за измена на Одлуката за извршување на буџетот на 

Општина Прилеп за 2020 година? Молам да крене рака. 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
14 членови гласаа „за“ и 10 „воздржани“ . 
Констатирам дека со 14 гласови „за“ и 10 „воздржани“ Одлуката е усвоена. 
 
Кој е „за” усвојување на -  Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за утврдување 

на вредност на бодот за платите на административните службеници за 2020 година? Молам да 
крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови гласаа „за“. 
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 
 
 
По   ЕДИНАЕСЕТТАТА точка од дневниот ред:  - Одлука за давање согласност за 

користење на името на Општината „Прилеп“ во името на Здржението „Слоу Фуд“, пред да отворам 
претрес го повикувам претседатеот на Комисијата за статут и прописи  г-дин Кире Тинтоски  
да го поднесе извештајот по оваа точка. Повелете колега Тинтоски. 

 
КИРЕ ТИНТОСКИ: 
Благодарам почитуван Претседателе,  
Како што кажав ипретходно, Комисијата за статут и прописи одржа нова седница 

на 24.01.2020 година. На дневен ред беше и оваа Предлог - Одлука за давање согласност за 
користење на името на Општината „Прилеп“ во името на Здржението „Слоу Фуд“. Здружението 
имаше доставено уредно барање со Статут и Програма. Комисијата го разгледа и му предлага на 
Советот истото да биде усвоено. 

 
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 Одлуката за давање согласност за користење на името на 

Општината „Прилеп“ во името на Здржението „Слоу Фуд“? Молам да крене рака. 
 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласови “за”. 
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 
 
 

По  ДВАНАЕСЕТТАТА точка од дневниот ред:  - Одлука за давање согласност на 
Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на плати за вработените во ЈКП 

„Пазари“ - Прилеп, бр. 02-19/1-2 од 15.01.2020 година, пред да отворам претрес го повикувам 
претседатеот на Комисијата за финансирање и Буџет  г-дин Александар Китаноски  да го 
поднесе извештајот по оваа точка. Повелете колега Китаноски имате збор. 
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АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
Управниот одбор во ЈКП „Пазари“ - Прилеп, донесе Одлука бр. 02-19/1-2 од 15.01.2020 

година. Со оваа одлука вредноста на бодот за пресметување на плати на вработените во ова ЈКП се 

утврдува на 55,7 денари. Комисијата за финансирање и Буџет им предлага на членовите на 
Совет да ја усвојат оваа Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на 
бодот.Ви благодарам. 

 
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ. 
Благодарам колега Китаноски. 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 давање согласност на Одлуката за утврдување на 

вредноста на бодот за пресметување на плати за вработените во ЈКП „Пазари“ - Прилеп, бр. 02-19/1-2 

од 15.01.2020 година? Молам да крене рака. 
 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласови “за”. 
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 
 
 

 По   ТРИНАЕСЕТТАТА  и ЧЕТИРИНАЕСЕТАТА точка од дневниот ред:  - Одлука за 
давање согласност на Одлуката за утврдување на максималниот износ на вредноста на бодот за 
пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’ 
Прилеп, за 2020 година; и 

- Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за 
пресметување на плати на административните службеници вработени во ЈОУДГ „Наша Иднина“ 

Прилеп за 2020 година, пред да отворам претрес го повикувам претседатеот на Комисијата за 
финансирање и Буџет  г-дин Александар Китаноски  да го поднесе извештајот по овие точки. 
Повелете колега Китаноски имате збор. 

 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
Почитувани советници, Управниот одбор на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’ Прилеп, на седница 

одржана на ден 14.01.2020 година, донесе Одлука за утврдување на максималниот износ на 
вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на 
ЈОУДГ ,,Наша иднина’’ Прилеп, за 2020 година тоа е едната одлука,  како  и Одлуката за вредноста на 
бодот на административните службеници. Вредноста на бодот за сите категории на вработени во 

оваа установа се утврдува на 81,6 денари почнувајќи од 01.01.2020 година. Комисијата за 
финансирање и Буџет им предлага на членовите  на Советот да ги усвојат овие две одлуки. 
Ви 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 Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на 

максималниот износ на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни 

услуги и на директорот на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’ Прилеп, за 2020 година? Молам да крене рака. 
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Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласови “за”. 
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 
 
 Кој е „за” усвојување на Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на 

вредноста на бодот за пресметување на плати на административните службеници вработени во 

ЈОУДГ „Наша Иднина“ Прилеп за 2020 година? Молам да крене рака. 
 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласови “за”. 
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 
 
Процедурално предлагам точките од 15-та до 23-тата точка од дневниот ред да ги 

разгледаме заедно бидејќи се однесуваат на урбанизмот, а усвојувањето да биде 
поединечно. 

 
По   ПЕТНАЕСЕТТАТА, ШЕСТНАЕСЕТАТА, СЕДУМНАЕСЕСТА, ОСУМНАЕСТА, и 

ДЕВЕТНАЕСЕТТА точка од дневниот ред: -  Одлука за утврдување исполнети услови за донесување 
на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.2967/2-КО Присад, на барање од Александра Петреска; 

 
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.167-КО Манастир, на барање од Илко и Лилјана Петкоски; 

- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.703, -КО Селце, на барање од Саше Тодоров; 

- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.844 и 845, -КО Прилеп, на барање од Славица Мирческа; и 

- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 

објект на КП бр.116, -КО Прилеп, на барање од Стеван Стојаноски, пред да отворам претрес го 
повикувам Претседатеот на Комисијата за урбанизам г-дин Никола  Багески да го поднесе 
извештајот по овие точки. Колега Басгески повелете имате збор. 

 
НИКОЛА БАГЕСКИ: 
Благодарам почитуван Претседателе, 
Комисијата за урбанизам и животна средина ги разгледа легализациите и 

едногласно на Советот му предлага да ги усвојат. 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 утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
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вклопување на бесправниот објект на КП бр.2967/2-КО Присад, на барање од Александра Петреска ? 
Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласови “за”. 
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 
 
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.167-КО Манастир, на барање од Илко и Лилјана 

Петкоски? Молам да крене рака. 
 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласови “за”. 
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 
 
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.703, -КО Селце, на барање од Саше Тодоров? Молам да 
крене рака. 

 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласови “за”. 
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.844 и 845, -КО Прилеп, на барање од Славица Мирческа? 
Молам да крене рака. 

 
 Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
 Сите членови на Советот гласови “за”. 
 Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 
 
 Кој е „за” усвојување на Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.116, -КО Прилеп, на барање од Стеван Стојаноски? 
Молам да крене рака. 

  Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
  Сите членови на Советот гласови “за”. 
  Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 
 
Исто така процедурално предлагам точките од 20-та до 24-тата да се разгледаат заедно, 

бидејќи сите се однесуваат на донесување на Статут за училиштата, а  гласањето ќе биде 
поединечно.  
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По ДВАЕСЕТТАТА, ДВАЕСЕТИПРВАТА, ДВАЕСЕТИВТОРАТА, ДВЕСЕТИТРЕТАТА, и 
ДВАЕСЕТИЧЕТВРТАТА точка од дневниот ред:  - Одлука за  давање на позитивно мислење за 

донесување на Статутот на ООУ “Блаже Конески”- Прилеп; 

 - Одлуката за  давање на позитивно мислење за донесување на Статутот на ООУ “Кирил и 

Методиј” с.Канатларци,Прилеп; 

- Одлуката за  давање на позитивно мислење за донесување на Статутот на ООУ “Страшо 

Пинџур” с.Мало Коњари,Прилеп; 

-  Одлуката за  давање на позитивно мислење за донесување на Статутот на ООУ “Круме 

Волнароски” с. Тополчани,Прилеп; и 

- Одлука за давање на позитивно мислење за донесување на Статут на ООУ “Кочо Рацин“ 
Прилеп, пред да отворам претрес го повикувам претседателот на Комисијата за Статут и прописи г-
дин Кире Тинтоски да го образложи извештајот поовие точки. Колега Тинтоски повелете имате збор. 

 
КИРЕ ТИНТОСКИ: 
Благодарам почитуван Претседателе. На Комисијата за Статут и прописи, одржана на 

24.01.2020 година на дневен ред беа и овие 5 предлог-одлуки за давање на позитивно мислење за 
донесување на Статутот на основните училишта, Комисијата ги разгледа и на Советот му предлага да 
бидат усвоени. 

 
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

Благодатам. 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 Одлуката за  давање на позитивно мислење за донесување на 

Статутот на ООУ “Блаже Конески”- Прилеп? Молам да крене рака. 

 
 Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
 14 членови на Советот гласови “за” и 10 „воздржани“. 
 Констатирам дека со 14 гласови „за“  и 10 „воздржани“ Одлуката е усвоена. 
 

Кој е „за” усвојување на Одлуката за  давање на позитивно мислење за донесување на 

Статутот на ООУ “Кирил и Методиј” с.Канатларци - Прилеп? Молам да крене рака. 

  
   Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
  14 членови на Советот гласови “за” и 10 „воздржани“. 
  Констатирам дека со 14 гласови „за“  и 10 „воздржани“ Одлуката е усвоена. 
 

  Кој е „за” усвојување на Одлуката за  давање на позитивно мислење за донесување на 

Статутот на ООУ “Страшо Пинџур” с.Мало Коњари - Прилеп? Молам да крене рака. 

 
  Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
  14 членови на Советот гласови “за” и 10 „воздржани“. 
  Констатирам дека со 14 гласови „за“  и 10 „воздржани“ Одлуката е усвоена. 
 

  Кој е „за” усвојување на Одлуката за  давање на позитивно мислење за донесување на 

Статутот на ООУ “Круме Волнароски” с. Тополчани - Прилеп? Молам да крене рака. 

  Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
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  14 членови на Советот гласови “за” и 10 „воздржани“. 
  Констатирам дека со 14 гласови „за“  и 10 „воздржани“ Одлуката е усвоена. 
 

  Кој е „за” усвојување на Одлуката за Одлуката за  давање на позитивно мислење за 

донесување на Статутот на ООУ “Кочо Рацин“- Прилеп? Молам да крене рака. 
 
  Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
  14 членови на Советот гласови “за” и 10 „воздржани“. 
  Констатирам дека со 14 гласови „за“  м 10 „воздржани“ Одлуката е усвоена. 
 
Исто така процедурално предлагам точките од 25-та до 40-тата да се разгледаат заедно, 

бидејќи сите се однесуваат на финансиските планови ода училиштата, а  гласањето ќе биде 
поединечно.  

 
По ДОЛНИТЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОД ДНЕВНИОТ РЕД:- Одлука за усвојување на 

Финансискиот план на ООУ „Кочо Рацин“ Прилеп, за 2020 година. 
-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Круме Волнароски“ с.Тополчани, 

Прилеп, за 2020 година. 
-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Страшо Пинџур“ с. Мало Коњари – 

Прилеп. 
-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Кирил и Методиј“ с.Канатларци, 

Прилеп, за 2020 година. 
-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Гоце Делчев“ Прилеп, за 2020 

година. 
-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Рампо Левката“ Прилеп, за 2020 

година. 
-Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОУ „Орде Чопела“ Прилеп, за 2020 

година. 
-Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОУ „Ѓорче Петров“ Прилеп, за 2020 

година. 

-Одлука  за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“—Прилеп за 

2020 година. 

-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООМУ „Ордан Михајлоски - Оцка“- Прилеп 

за 2020 година. 

-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Добре Јованоски“—Прилеп за 2020 

година. 
-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Блаже Конески“ - Прилеп за 2020 

година. 
-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Климент Охридски “ - Прилеп за 

2020 година. 

-Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“-Прилеп за 

2020 година. 
-Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОУ „Ристе Ристески-Ричко“-Прилеп  за 

2020 година. 
-Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски“ – 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 овие точки.Колега Китаноски 
повелете имате збор. 
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АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
Почитувани советници, почитувани предлагачи на материјалите, 
Комисијата за финансирање и Буџет ги разгледа и финансиските планови на општинските 

основни училишта, ООМУ како и средните општински училишта, кои се во надлежност на Општина 
Прилеп. Овие финансиски планови се однесуваат на сметките 787 сопствени приходи, односно 
самофинансирачки активности, буџетските наменски сметки 903 како и донароската сметка 785. 
Финансиските планови претходно се усвоени од страна на сите училишта на Наставнички совет како и 
донесени одлуки од страна на училишните одбори, што значи е запазена законската рамка. Овие 
финансиски планови на Комисијата за финансирање и Буџет беа образложени  од страна на 
директорите и представниците на училиштата. Комисијата за финансирање и Буџет му предлага на 
Советот да ги усвојат финансиските планови онака како што се предложени по одлуки. Благодарам. 

 
 
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

Благодатам. 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 Одлуката за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Кочо 

Рацин“ Прилеп, за 2020 година? Молам да крене рака. 
 
  Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
  14 членови на Советот гласови “за” и 10 „воздржани“. 
  Констатирам дека со 14 гласови „за“  и 10 „воздржани“ Одлуката е усвоена. 
 

  Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Круме 

Волнароски“ с.Тополчани, Прилеп, за 2020 година? Молам да крене рака. 
 
  Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
  14 членови на Советот гласови “за” и 10 „воздржани“. 
  Констатирам дека со 14 гласови „за“  и 10 „воздржани“ Одлуката е усвоена. 
 
 

  Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Страшо 

Пинџур“ с. Мало Коњари – Прилеп , за 2020 година? Молам да крене рака. 
 
  Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
  14 членови на Советот гласови “за” и 10 „воздржани“. 
  Констатирам дека со 14 гласови „за“  и 10 „воздржани“ Одлуката е усвоена. 
 

  Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Кирил и 

Методиј“ с.Канатларци, Прилеп, за 2020 година? Молам да крене рака. 
 
  Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
  14 членови на Советот гласови “за” и 10 „воздржани“. 
  Констатирам дека со 14 гласови „за“  и 10 „воздржани“ Одлуката е усвоена. 
 
 

  Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Гоце 

Делчев“ Прилеп, за 2020 година? Молам да крене рака. 
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  Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
  14 членови на Советот гласови “за” и 10 „воздржани“. 
  Констатирам дека со 14 гласови „за“  и 10 „воздржани“ Одлуката е усвоена. 
 

   Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Рампо 
Левката“ Прилеп, за 2020 година. Молам да крене рака. 

    Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
   14 членови на Советот гласови “за” и 10 „воздржани“. 
   Констатирам дека со 14 гласови „за“  и 10 „воздржани“ Одлуката е усвоена. 
 

   Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОУ „Орде 

Чопела“ Прилеп, за 2020 година? Молам да крене рака. 
 
  Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
  14 членови на Советот гласови “за” и 10 „воздржани“. 
  Констатирам дека со 14 гласови „за“  и 10 „воздржани“ Одлуката е усвоена. 
 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОУ „Ѓорче 

Петров“ Прилеп, за 2020 година? Молам да крене рака. 
  Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
  14 членови на Советот гласови “за” и 10 „воздржани“. 
  Констатирам дека со 14 гласови „за“  и 10 „воздржани“ Одлуката е усвоена. 
 

  Кој е „за” усвојување на Одлука  за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Кире 

Гаврилоски-Јане“—Прилеп за 2020 година? Молам да крене рака. 

  Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
  14 членови на Советот гласови “за” и 10 „воздржани“. 
  Констатирам дека со 14 гласови „за“  и 10 „воздржани“ Одлуката е усвоена. 
 

 Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООМУ „Ордан 

Михајлоски - Оцка“- Прилеп за 2020 година? Молам да крене рака. 

  Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
  14 членови на Советот гласови “за” и 10 „воздржани“. 
  Констатирам дека со 14 гласови „за“  и 10 „воздржани“ Одлуката е усвоена. 
 

 Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Добре 

Јованоски“— Прилеп за 2020 година? Молам да крене рака. 

  Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
  14 членови на Советот гласови “за” и 10 „воздржани“. 
  Констатирам дека со 14 гласови „за“  и 10 „воздржани“ Одлуката е усвоена. 
 

  Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Блаже 

Конески“ - Прилеп за 2020 година? Молам да крене рака. 
  Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
  14 членови на Советот гласови “за” и 10 „воздржани“. 
  Констатирам дека со 14 гласови „за“  и 10 „воздржани“ Одлуката е усвоена. 
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 Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Климент 

Охридски “ - Прилеп за 2020 година? Молам да крене рака. 
  Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
  14 членови на Советот гласови “за” и 10 „воздржани“. 
  Констатирам дека со 14 гласови „за“  и 10 „воздржани“ Одлуката е усвоена. 
 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОУ Гимназија 

„Мирче Ацев“-Прилеп за 2020 година? Молам да крене рака. 

  Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
  14 членови на Советот гласови “за” и 10 „воздржани“. 
  Констатирам дека со 14 гласови „за“  и 10 „воздржани“ Одлуката е усвоена. 
 

 Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОУ „Ристе 

Ристески-Ричко“-Прилеп  за 2020 година? Молам да крене рака. 
  Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
  14 членови на Советот гласови “за” и 10 „воздржани“. 
  Констатирам дека со 14 гласови „за“  и 10 „воздржани“ Одлуката е усвоена. 
 

 Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОЕПТУ 

„Кузман Јосифоски“ – Прилеп за 2020 година? Молам да крене рака. 
  Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
  14 членови на Советот гласови “за” и 10 „воздржани“. 
  Констатирам дека со 14 гласови „за“  и 10 „воздржани“ Одлуката е усвоена. 
 
ПРЕДЛАГАМ ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ТОЧКИ 41-вата и 42-тата ОД УРБАНИЗАМ ДА ГИ 

РАЗГЛЕДАМЕ ЗАЕДНО 
 
 
 
   По ЧЕТИРИЕСЕТИПРВАТА И ЧЕТИРИЕСЕТИВТОАТА точка од дневниот ред: - Одлука за 

утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и условите,начинот и постапката за 
поставување на урбана опрема, и  

     - Програма за утвдрување на критериуми и стандарди за поставување на урбана опрема 
на Општина Прилеп, пред да отворам претрес го повикувам Претседателот на Комисијата за 
урбанизам г-дин Никола Багески да го поднесе извештајаот по овие точки. Колега Багески повелете 
имате збор по овие точки. 

 
    НИКОЛА БАГЕСКИ: 
    Благодарам Претседателе. Комисијата за урбанизам и животна средина ги разгледа овие 

две одлуки. Одлука за утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и условите,начинот 
и постапката за поставување на урбана опрема, исто како и Програмата за утвдрување на критериуми 
и стандарди за поставување на урбана опрема на Општина Прилеп, Комисијата ги разгледа,  нема 
никакви измени во однос на Програмата во однос на ланската програма и на членовите на Советот 
им предлага, истите да бидат усвоени. 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. 
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   Кој е „за” усвојување Одлука за утврдување на потреба за поставување на урбана 

опрема и условите, начинот и постапката за поставување на урбана опрема? Молам да крене рака. 
   Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
  14 членови на Советот гласови “за” и 10 „воздржани“. 
  Констатирам дека со 14 гласови „за“  и 10 „воздржани“ Одлуката е усвоена. 
 
    Кој е „за” усвојување на Програма за утвдрување на критериуми и стандарди за 

поставување на урбана опрема на Општина Прилеп? Молам да крене рака. 
    Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
    14 членови на Советот гласови “за” и 10 „воздржани“. 
    Констатирам дека со 14 гласови „за“ ми 10 „воздржани“ Програмата е усвоена. 
 
 
       По ЧЕТИРИЕСЕТИТРЕТАТА точка од дневниот ред: - Одлука за измена и дополнување 

на Одлуката за утврдување на приоритет на проектите: - „Дополнување на основен проект за мрежа 
за фекална канализација - Секундарна мрежа и пречистителна станица во н.м. Мало Коњари“; - 
„Основен проект за реконструкција на главен довод од Пашоски ливади собирна шахта за Град 
Прилеп“ и - „Основен Проект за реконструкција на стари градски извори – Лековски извори“, пред да 
отворам претрес го повикувам Претседателот на Комисијата за финансирање и Буџет  г-дин 
Александар Китаноски да го поднесе предлогот. Повелете колета Китаноски имате збор. 

 
    АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
    Почитувани советници, 
    Комисијата за финансирање и Буџет ја разгледа и Одлуката за измена и дополнување на 

Одлуката за утврдување на приоритет на проектите: - „Дополнување на основен проект за мрежа за 
фекална канализација - Секундарна мрежа и пречистителна станица во н.м. Мало Коњари“; - 
„Основен проект за реконструкција на главен довод од Пашоски ливади собирна шахта за Град 
Прилеп“ и - „Основен Проект за реконструкција на стари градски извори – Лековски извори“, одлука 
која што ја имаме и претходно донесена на Совет. Со оваа одлука се  дополнува член 1 со приоритет 
на проектите. Мрежа за фекална канализација за населено место Мало коњари – препумпна станица. 
Изградба на главен довод од каптажа од МВ „Пашоски ливади“ до собирна шахта за град Прилеп. 
Изградба на главен довод до стари градски извори – „Лековски извори“ до собирна шахта за град 
Прилеп и замена и инсталација на водомери и поставување на опрема за далечинско отчитување на 
водоводната мрежа во Општина Прилеп. Овие приоритети за изградба се финансираат со средства 
од Европската инвестициона банка. Комисијата за финансирање и Буџет едногласно ја усвои оваа 
одлука и на членовите на Советот им предлага да ја усвојат во предложениот текст.  

 
     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 Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на 

приоритет на проектите: - „Дополнување на основен проект за мрежа за фекална канализација - 
Секундарна мрежа и пречистителна станица во н.м. Мало Коњари“; - „Основен проект за 
реконструкција на главен довод од Пашоски ливади собирна шахта за Град Прилеп“ и - „Основен 

Проект за реконструкција на стари градски извори – Лековски извори“? Молам да крене рака. 
 
  Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
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  Сите членови на Советот гласови “за”. 
  Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 
 
Со оглед на тоа дека дневниот ред е исцрпен, констатирам дека денешната 

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

 
По исцрпувањето на дневниот ред, седницата заврши во 11,оо часот. 
 
 

   
Број 09 - 316/1     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.01.2020 година  на Совет на Општина Прилеп 
     П р и л е п               м-р  Миле Талевски 

 
 

СТЕНОГРАФ 
Горица Чатлеска 

 


