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З  А  П  И  С  Н  И  К 
од 40-тата седница на Советот на Општина Прилеп, одржана  
на 11.02.2020 година, во Големата сала на Општина Прилеп,  

 со почеток во 12, 18 часот 
  
Седницата ја отвори и со неа раководеше Претседателот на Советот на Општина 

Прилеп Миле Талевски. 
Почитувани членови на Советот! 

   Ја отворам 40-та седница на Советот на Општина Прилеп  и констатирам 
дека, од вкупно 27 членови на Советот, на седницата присуствуваат 25 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, записникот од 39-тата седница го  ставам 
на гласање? 
                   Дали има забелешки по записникот? 
                   Бидејќи никој не се јави за збор, ги молам членовите на Советот да се 
изјаснат. 

Кој  е “за” усвојување на записникот од 39-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-Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за четврт 

квартал од 2019 година. 

2. Предлог-Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Прилеп за 

2020 година. 

3. Предлог-Одлука за доделување на завршни плочки-ивичнаци во површина од околу 

100м должни на манастирот Св.Јован Крстител-Маркова Чешма, Прилеп, кои ги има на 

располагање Општина Прилеп. 

4. Предлог-Одлука за доделување на парични средства на Евгенија Најдоска за 

лекување на нејзиниот малолетен син Дејан Најдоски. 

5. Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за реализирани активности на 

ЈОУДГ„Наша иднина“-Прилеп, во 2019 година. 

6. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на 

бодот за пресметување на плати на помошно-технички лица вработени во ЈОУДГ 

„Наша Иднина“ Прилеп за 2020 година. 
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7. Предлог-Одлука за давање согласност на Програмата за реализација на дејноста на 

ЈОУ Градска библиотека ,,Борка Талески’’-Прилеп, за 2020 година, со Финансиски 

план. 

8. Предлог-Решение за разрешување и именување на член во Училишен Одбор  на СОУ 

„Ѓорче Петров“ - Прилеп. 

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.27/1 и 27/2, -КО Селце, на барање од 

Деко Метал ДООЕЛ. 

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.592, 593, 599, 600, 601, -КО Леништа, на 

барање од Мартин и Филип Ачески. 

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.432/2-КО Лениште, на барање од Даре 

Смоквоски. 

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.406-КО Лениште, на барање од Елизабета 

Стојоска. 

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.3256-КО Ореовец, на барање од Љилјана 

Стојановиќ. 

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.1748-КО Лениште, на барање од 

Методија Ангелевски. 

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.1646 и 1643-КО Топлица, на барање од 

Олимпија Јанкулоска. 

16. 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.3256-КО Ореовец, на барање од Павлина 

Чочкова. 
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17. 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.4398 и 4649/1-КО Варош, на барање од 

Петре Наумоски. 

18. 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.2984/6-КО Присад, на барање од Анита 

Димеска. 

Дополнителни точки: 

1.Предлог-Одлука за давање на позитивно мислење за донесување на Статут на ООМУ 

“Ордан Михајлоски-Оцка” -Прилеп. 

2.Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за 

пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на Директорот на ЈОУ Дом за стари 

лица „Киро Крстески-Платник“-Прилеп, за 2020 година. 

3.Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за 

пресметување на платите на јавните службеници во ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро Крстески-

Платник’’- Прилеп за 2020 година. 

4.Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредностa на бодот за 

пресметување на платите на помошно-техничките лица вработени во ЈОУ Дом за стари лица 

„Киро Крстески-Платник“-Прилеп, за 2020 година. 

5.Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за отуѓување на расходовани основни 

средства на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“- Прилеп. 

6.Предлог- Одлука за доделување на завршни плочки- ивичнаци  во површина од околу 100м 

должни на манастирот Св.„Димитрија“с.Селце,Прилеп кои ги има на располагање Општина 

Прилеп.  

7.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.410, 411/1, 414, 415-КО Прилеп, на барање од Трајанка 

Богданоска. 

 

8.Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на потреба за 

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

опрема на подрачјето на Општина Прилеп. 

 

9.Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за утврдување на критериуми 

и стандарди за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп. 
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10.Предлог-Правилник за користење на финансиски средства од Буџетот на Општина Прилеп, 

за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на Општина Прилеп, за купување клима 

уреди-инвертери и купување велосипеди за 2020 година. 

 

 ПРЕДЛАГАМ ТОЧКИТЕ ДА БИДАТ РАЗГЛЕДУВАНИ СПОРЕД ПРЕДЛАГАЧОТ. 

Дали има предлог за измена или дополнување на вака предложениот  дневени 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. 
 

 
                Пo ПРВАТА И ВТОРАТА точкa од дневниот ред : - Квартален Извештај за 

извршување на Буџетот на Општина Прилеп за четврт квартал од 2019 година; и 

                - Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Прилеп за 

2020 година, пред  да отворам претрес го повикувам претседателот на Комисијата за 

финансирање и Буџет г-дин Александар Китаноски да го поднесe извештајот по овие 

точки. Повелете колега Китаноски имате збор.  

 

АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 

Почитуван Претседател на Совет, почитувани советници, почитувани 

предлагачи на Совет, 

                Комисијата за финансирање и Буџет при Советот на Општина Прилеп на ден 

10.02.2020 година ја одржа седницата и ги разгледа точките кои беа во нејзина 

надлежност.    

             Во врска со Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на Општина 

Прилеп за четврт квартал од 2019 година како што ни беше објаснето на самата 

седница од страна на предлагачот на материјалот по консолидираниот биланс на 

приходи, остварени се приходи на износ од 1.105.338.15е,оо денари, што 

представува 79,80 % од вкупно планираните 1.386.159.649,оо денари. Кога би се 

разгледале расходите истите се на износ од 1.102.488.437,оо денари или во проценти 

79,59 %. Со проширувањето на средствата во Буџетот за 2020 година, вкупните 

приходи вака зголемени се на износ како што следува: во делот на дотации  

37.311.000,оо денари и во делот на донации  2.337.000,оо денари. Вака проширените 

средства се распоредени за тековно работење и инвестиции во единките корисници 

од страна на Општината во делот на основното образование, средното образование, 

библиотеката, градинките, како и Домот за стари лица. Комисијата за финансирање и 

Буџет му предлага на Советот да бидат усвоени двете одлуки. 
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МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

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

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 Квартален Извештај за извршување на Буџетот на 
Општина Прилеп за четврт квартал од 2019 година? Молам да крене рака. 

   Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
15 членови на Советот гласаа „за“ и 10 „воздржани“. 
Констатирам дека со 15 гласови  и  10 гласови “воздржани”, Кварталниот 

извештај е усвоен. 
 

  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”? 
15 членови на Советот гласаа „за“ и 10 „воздржани“. 
Констатирам дека со 15 гласови  и  10 гласови “воздржани”, Одлуката е 

усвоена. 
 
 

                 Пo ТРЕТАТА И ЧЕТВРТАТА точка од дневниот ред: -3.Одлука за доделување на 
завршни плочки-ивичнаци во површина од околу 100м  должни на манастирот 
Св.Јован Крстител-Маркова Чешма, Прилеп, кои ги има на располагање Општина 
Прилеп; и 
          - Одлука за доделување на парични средства на Евгенија Најдоска за 
лекување на нејзиниот малолетен син Дејан Најдоски, пред  да отворам претрес го 
повикувам претседателот на Комисијата финансирање и Буџет г-дин Александар 
Китаноски да го поднесe извештајот по овие точки. Повелете колега Китаноски имате 
збор. 
 

АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 

Од страна на Одборот на Манастирот „Св.Јован Крстител“ – „Маркова 

Чешма“ - Прилеп, доставено е барање за добивање на завршни плочки – ивичњаци 

во површина во должина од 100 м1. Во барањето е наведено дека се започнати 

градежни работи за изградба на конаци и трпезарија и плочките им се неопходни за 

завршување на овие градежни работи. Плочките се на располагање на Општина 

Прилеп и Комисијата за фаинансирање и Буџет едногласно им предлага на членовите 

на Советот да биде усвоена во предложениот текст. 

Во врска со Одлуката за доделување на парични средства на Евгенија 

Најдоска за лекување на нејзиниот малолетен син Дејан Најдоски, се работи за 

парични средства, кои беа собрани од организаторите на Традиционалниот 
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Светиниколски турнир во мал фудбал. Собрани се 350.000,оо денари и истите се 

уплатени на посебна сметка на Општината и со оваа одлука, истите ќе им бидат 

исплатени на семејствата за понатамошно успешно лекување на детенцето. 

Комисијата предлага двете точки да бидат усвоени. Благодарам. 

 

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

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

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 доделување на завршни плочки-ивичнаци 
во површина од околу 100м должни на манастирот Св.Јован Крстител-Маркова Чешма, 
Прилеп, кои ги има на располагање Општина Прилеп? Молам да крене рака. 

 Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
             Сите членови на Советот гласаа „за“. 
             Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 

  
  Кој е „за” усвојување на Одлука за доделување на парични средства на 
Евгенија Најдоска за лекување на нејзиниот малолетен син Дејан Најдоски? Молам 
да крене рака. 

  Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласаа „за“. 
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 

 
               По ПЕТТАТА и ШЕСТТАТА точка од дневниот ред: - Одлука за усвојување на 
Годишниот Извештај за реализирани активности на ЈОУДГ„Наша иднина“-Прилеп, во 
2019 година; и 
             -Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на 
бодот за пресметување на плати на помошно-технички лица вработени во ЈОУДГ 
„Наша Иднина“ - Прилеп за 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. Повелете колега Китаноски имате збор. 
 

АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 

Комисијата на вчерашната седница го разгледа и Годишниот извештај за 

реализирани активности на ЈОУДГ„Наша иднина“- Прилеп. Во текот на 2019 година 

оваа установа реализира повеќе проекти со кои се подобрени условите за работа и 

престој на дечињата во градинките. Во извештајот е наведено  дека се молерисани 

два објекти и тоа градинките „Мирче Ацев“ и „Гоце Делчев“, како и фасадата на 

„Мирче Ацев“. Извршена е замена на дограма во градинките „Гоце Делчев“, „Тризла“ 

и „Бончејца“, а реновиран е и покривот во градинката „Тризла“. Поставен е бекатон 

во површина од околу 680 м2 во градинката „Бончејца“. Изградени се летниковци во 

два објекти, како и котлара и перална во грдинката „Гоце Делчев“. Извршена е и 
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реконструкција на санитарнаите јазли во 4 објекти. Во извештајов не би ги наведувал 

и останатите помали активности, кои се наведени во овој Годишен извештај. Тоа е по 

однос на Годишниот извештај за активностите.  

Во врска со Одлуката  за давање согласност на Одлуката за утврдување на 

вредноста на бодот за пресметување на плати на помошно-технички лица вработени 

во ЈОУДГ „Наша Иднина“ - Прилеп за 2020 година на Управниот одбор на оваа јавна 

установа која е донесена на ден 31.01.2020 година бр. 02-53/е, во истата е утврдена 

вредноста на бодот, кој се однесува на помошно-техничките лица,  кои се вработени 

во оваа установа и истиот е утврден на 81,6 денари. Оваа одлука е со важност до 

крајот на 2020 година. Комисијата на членовите на Советот им предлага да бидат 

усвоени двете 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 Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за 
реализирани активности на ЈОУДГ„Наша иднина“-Прилеп, во 2019 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  и  9 гласови “воздржани”, Одлуката е 

усвоена. 
    Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на Одлуката за 
утврдување на вредноста на бодот за пресметување на плати на помошно-технички 
лица вработени во ЈОУДГ „Наша Иднина“ Прилеп за 2020 година? Молам да крене 
рака. 

  Сите членови на Советот гласаа „за“. 
Констатирам дека Одлуката еедногласно усвоена. 
 

               По СЕДМАТА точка од дневниот ред: - Одлука за давање согласност на 
Програмата за реализација на дејноста на ЈОУ Градска библиотека ,,Борка Талески’’-
Прилеп, за 2020 година, со Финансиски план, пред да отворам претрес го повикувам 
претседателот на Комисијата за финансирање и буџет г-дин Александар Китаноски да 
го поднесе извештајот по оваа точка. Повелете колега Китаноски имате збор. 
 

АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 

Почитувани советници во врска со Програмата за реализација на дејноста на 

ЈОУ Градска библиотека ,,Борка Талески’’- Прилеп, за 2020 година, со Финансиски 

план, главните акценти на оваа Програма се ставени за обезбедување на што 

попријатни услови за работа и престој на корисниците, збогатување на книжниот 

фонд на сите оддели на Библиотеката, организирање на настани во текот на целата 

година, како и инвестициони вложувања кои се предвидени за тековната 2020 

година во оваа установа. Финансискиот план на сметката 903 за 2020 година е на 
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износ од 11.082.372,оо денари, додека на сметката 787 за самофинансирачки 

активности, планирани се 700.000,оо денари. Комисијата им предлага на членовите 

на Советот да се изгласа оваа Програма и Финансискиот план. Ви благодарам. 

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

Благодарам. Отворам претрес по точките. Кој сака збор молам да се ајави. 
Повелете. 
 
АНДРИЈАНА РИСТЕСКА: 
Почитуван Претседателе, почитувани советници, почитувани претставници и 

медиуми,  
Во врска со Програмата, јас ја разгледав Програмата за реализација на 

библиотеката во Прилеп и би сакала доколку има присутен од библиотеката, да даде 
пошироко образложение за оваа програма. Исто така имам и неколку прашања на кои 
би сакала дополнително да ми се одговори. На пример во предвидените 
манифестации во организација на библиотеката не видов некоја позначајна 
манифестација, која би требало да се реализира. А минатата година во последен 
момент, вие сите знаете, дека без никакви причини беше одбиено понатаму да се 
продолжи со реализација на манифестацијата „Поетско Маркукуле“, која е 
меѓународна манифестација и многу актуелна помеѓу поетите и писателите од цела 
Македонија и од блиските земји. Исто така во врска со поддршката на  литературните 
творци би сакала да прашам зошто од оваа година има промена во поддршката на тој 
начин што литературните творци се обврзуваат само во два месеци вогодината, значи 
во Март и во Октомври, да можат да имаат бесплатна промоција на своите дела и 
ракописи, а до минатата година сите презентации и сите промоции беа бесплатни. Јас 
разбирам дека во текот на зимските месеци кога треба дополнително вложување за 
електрична енергија нели и за греење можеби и не е можно да се даде поддршка, 
меѓутоа, за во останатите месеци до колку може, би сакала литературните творци од 
овој град да можат бесплатно да ги промовираат своите дела. Од прилика би сакала на 
тоа да ми се одговори. Ви благодарам. 

 
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
Благодарам. Повелете директорке одговорете на прашањето од советничката. 
 
МОНИКА ТАЛЕСКА: 
Добар ден на сите. Во ова време интересот за работата на библиотеката, 

особено интересот ваш за новата Програма... Мислам дека добро ги запамтив вашите 
прашања. Првото прашање беше кои се главните точки на работата на Гратската 
библиотека „Борка Талески“ на Програмата годинава. Во Гратската библиотека би 
сакала да направам една увертира за да ви доловам една слика, после за да можам да 
ја направам разликата. Во Градската библиотека „Борка Талески“ се одржувале 
манифестации бројни, односно била закупена или ангажирана салата – големата сала 
со случувања за кои не се водела евиденција. Значи се доставувале или поточно не се 
доставувале писмени барања, усно се договарало и се одредувале одредени 
случувања, за кои што не постои ниту точна евиденција, ниту точно евидентирани 
средства, што е влезено, што е излезено нели што е ефектуирано, што не е. Ние 
ефектуираме иако библиотеката не е установа која треба не само да се брои, туку 
постои пред се си има своја општествена одговорност, односно станува сервис на 
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граѓаните на Прилеп. Каде е ставен акцентот годинава? Вие рековте од вашата анализа 
дека не констатиравте, не успеавте да забележите каде е ставен акцентот и не видовте 
некоја конкретна манифестација. Јас ќе се обидам да ви одговорам. „Поетското 
Маркулуле“ според оценката на претходното раководство ја заокружило својата улога 
во повеќе од една деценија и оценката на претходното раководство беше дека тука 
треба да заврши манифестацијата. Колку што знам вие лично си ја ангажиравте вашата 
приватна фирма да ја преземе организацијата на „Поетско Маркукуле“ – „Викели“ 
колку што знам, не е битно вие... Можеби јас така разбрав, кај вас се одржуваше во 
вашата приватна фирма. Во секој случај  оценката на претходното раководство е дека 
ја заокружило и дало максимум од своето организирање и постоење на „Поетското 
Маркукуле“, а оценката на новото раководство е дека реално средства треба да бидат 
вложени во она што значи приближување на книгата - литературата, до најмладите. 
Потоа приближување на книгата и литературата до онаа категорија на граѓани,  кои се 
наоѓаат во крајно незавидна состојба бидејќи со години не беа третирани ни како 
личности во Домот за стари. Новото раководство вложува максимални напори да ја 
подобри и нивната психофизичка состојба, а ние воспоставивме соработка и 
организираме Проект со кој што ќе овозможиме попријатни услови за работа, читање 
на дел од нашата литература, наша волонтерска активност, не само платена активност 
како наши обврски волонтерски заедно со директорот. Со училиштата веќе 
реализираме проект „Со љубов за најмладите“. Тоа е идржување на една 
интерактивна настава во салите, така што професорите по македонски, англиски, 
информатика, во исто време и ликовно. Лектирите ги обработуваат во нашите 
простории. Значи одржуваат часови кај нас, секоја лектира се дава на секој ученик. 
Ученикот паралелно со својот наставник ја обработува. Целта ни е што поблиску да ги 
доловиме, да им овозможиме поточно на учениците да го почувствуваат амбиентот, 
да станат наши идни читатели и цртаат, носат стрипови, многу се активни во својот 
начин на работа. Одржуваме манифестации. Краснопис и нова манифестација исто тоа 
се наши напори и желби да го приближиме и убавото пишување, да го поттикнеме кај 
учениците. Поттикнуваме позитивни процеси од секој аспект. Целта ни е да носиме 
автори од државата, кои  што се истакнати, кои што оставиле белег во Македонското 
творешство и да своите дела, својот опус кај нас во нашата библиотека нели, да го 
презентираат, промовираат. Мислам дека овде ви одговорив. Имам уште многу да 
зборувам, но ако ги задоволив вашите потреби за одговор, јас би ве поканила кај нас 
во библиотеката кога сакате, може и сега да ми кажете детално да ви ја образложиме 
Програмата, да имате детален увид, па можеби и како културен деец да имате ваши 
предлози, кои  што ние би ги прифатиле секакако со оглед на вашата, со префикс сега 
велам конструктивност. Што се однесува до другите аспекти на нашето работење, 
значи тука одговорот зошто не е „Поетско Маркукуле“ ви кажав, а зошто имаме нова 
Програма е ова. Целото наше функционирање во библиотеката е насочено да бидеме 
сервис на граѓаните и сервис на најмладите. Да ги поттикнеме граѓаните да доаѓаат 
колку што може повеќе кај нас. Во тој контекс ние со многу скромни средства 
изготвивме,  спроведовме една маркетиншка кампања, сигурно не сте ја виделе. Што 
значи изработка на нови нотеси, букмарси, нови членски картички со можност 
граѓаните да го видат и да ги добијат и основните информации кај нас во 
библиотеката. Малку да уживаат повеќе во библиотеката, да имаат желба да останат 
во нашите простории, да соработуваат. Е сега Клубот на литературни дејци 
литературни творци од Прилеп, рековте зошто два пати во годината? Ќе ми простите, 
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но јас имам можеби поинаква средстава за културата и за промоциите. За мене 
промоциите не се моменти кога треба да ја користиме големата сала и да ставиме 1 
куп кифлички дома месени. Значи мислам дека литература и кифли не одат заедно, но 
затоа одат многу богати дела. Во Прилеп, Клубот има многу истакнати творци. Јас 
остварив средба со нив, еве повторно ќе дојдат следната недела, вие сте член и 
мислам дека ги добивате информациите, а библиотеката стои на располагање. Еднаш 
неделно имате можност да остварувате и одржувате вашите средби во нашите 
простории и ги одржувате. Раководството на Клубот, новото раководство почитуваната 
г-ѓа Павлоска заедно со Тони Павловски беа на средби два пати и беа многу 
задоволни, бидејќи ја вградуваме активноста на Клубот како наши активности, два 
месеца значајни во годината тоа е Март кога го одбележуваме патрониот празник на 
библиотеката и месец Октоври кога е месецот на книгата што годинава коинцидира со 
седумдесетипет години одбележување на постоењето на градската библиотека „Борка 
Талески“. Значи цела недела ќе биде посветена на работата на Прилепските дејци. Што 
значи дека секоја нивна промоција, секоја нивна книга ќе биде промовирана, но не 
само од тој аспект. Гостите истакнати Македонски  поети ќе остваруваат средба со 
Приалепските поети, ќе дебатираат и ќе може да ги користат и нивните наења и 
искуства и да ги вградат во подготовката на нова литература. Незнам дали и овде 
доволно ви одговорив? Не би сакала да одземам време има бројни проекти 
библиотеката, ако успеавте, ако отворивте, ќе може да видите дека одбележуваме 
денови на истакнати Македонски, акцентот го ставивме на Македонските автори, 
коишто одбележуваат одредени годишнини и јубилејни денови оваа година, нои на 
странски автори. Значи сета програма на библиотеката е ставена да биде сервис. Тоа 
значи сервис на граѓаните и читателите, тоа значи дека ги намалуваме средствата кои 
што се наменети биле наменити за нафта и тоа незнам далиимате точна индормација. 
Успеавме за многу кратко време од 4 месеци да ги скратиме максимално трошоците. 
Досега од Буџетот се оддвојувале 600.000,оо денари за нафта,  паралелно толку се 
оддвојувале за струја. Ние успеавме да спроведеме мерка, што значи средствата за 
нафта да ги пренасочиме во набавка на инвертери останува придонес во еколошкото 
севкупно живеење на Прилеп. Тендерот е на крај, денеска е тука екипата во моментот 
и ги инсталира инвертерите во Прилеп. Значи не ги фрливме средствата, не го 
загадивме воздухот, на против со штедење, максимално штедење и одговорност на 
секој вработен, тоа значи комплетна евиденција на секој денар. Така да придонесовме 
за нашата животна средина, придонесуваме за нашите читатели и во исто време во 
секој аспект на нашето живеење и верувајте многу грижливо се однесуваме иимаме 
досега јас сум задоволна во овие неколку месеци имаме многу позитивни резултати, 
со оглед на тоа одредени работи се одвивале надвор од контролата, значи не така 
како што требало да се случуваат, но ќе се случуваат. Вработените се задоволни и 
сакаат да работат, имаат желба. Дел од литературата не знаеме каде уште ни е се 
обидуваме да треагаме политературата бидејќи 235 страници според извештајот на 
Националната библиотека во Скопје  испишани со бројни членови наши не ги вратиле 
книгите. Како се водела евиденција, се водела не се водела незнам, напорите се на 
нас сега да ја вратиме литературата кај нашите читатели. Не сакам да одземам време. 
Тоа се проблеми на една установа, а моја обврска е и на моите колеги да ги решаваме. 
Повелете ако имате прашања. 
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МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
Благодарам. Повелете. 
 
АДРИЈАНА РИСТЕСКА: 
Ви благодарам на исцрпниот одговор. Малку ми засмета што намерно или 

ненамерно мојата приватна фирма беше спомната. Значи мојата фирма ниту сака, ниту 
може да организира вакви манифестации. Значи манифестацијата ја превзеде Клубот 
на литературни творци, јас како нивни член, се со цел да не се прекини традицијата на 
одржување на таа манифестација. Во врска со останатите дејности, значи со 
поддршката ми беше целта да прашам за сите литературни творци во овој град, а не 
само за оние кои се членови на Клубот на литературни творци. Значи само два пати во 
двата месеци можат да ги промовираат своите книги. А и промоцијата и јас не ја 
подразбирам како промоција со кифлички и со такви значи коктели. А заради тоа и 
мојата промоција ја правев на друго место, а меѓутоа има такви творци кои што сакаат 
токму во библиотеката да ја направат својата промоција секако според условите кои ќе 
ги понуди и ќе ги дозволи самата библиотека. Ви благодарам.  

 
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
Благодарам. Дали уште 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 согласност на Програмата за 
реализација на дејноста на ЈОУ Градска библиотека ,,Борка Талески’’-Прилеп, за 2020 
година, со Финансиски план? Молам да крене рака. 
               Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

16 членови на Советот гласаа „за“ и 10 „воздржани“. 
Констатирам дека со 16 гласови  и  10 гласови “воздржани”, Одлуката е 

усвоена. 
 

                По ОСМАТА точка од дневниот ред:  - Решение за разрешување и именување 
на член во Училишен Одбор  на СОУ „Ѓорче Петров“ - Прилеп, пред да отворам претрес 
го повикувам претседатеот на Комисијата за мадатни прашања, избор и именување 
 г-дин Валентин Божиноски да го поднесе извештајот по оваа точка. Повелете колега 
Божиноски имате збор. Колега Божиноски повелете имате збор. 
 

ВАЛЕНТИН БОЖИНОСКИ: 
Благодарам. Почитуван Претседателе, почитувани колеги советници, 

почитувани гости, добар ден. 
Комисијата за мадатни прашања, избор и именување одржа денес седница со 

единствена точка на дневен ред: - Решение за разрешување и именување на член во 
Училишен Одбор  на СОУ „Ѓорче Петров“ – Прилеп. На Комисиујата ни беше доставено 
решение за разрешување на членот на Училишниот одбор, односно Ангелка 
Баракоска. Комисијата го усвои ова Решение за разрешување и за член во Училишниот 
одбор на нејзино место го предлага Благојче Станкоски, дипломиран економист. 
Благодарам. 
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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 Решение за разрешување и именување на член во 
Училишен Одбор  на СОУ „Ѓорче Петров“ - Прилеп? Молам да крене рака. 
               Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

15 членови на Советот гласаа „за“ и 11 „воздржани“. 
Констатирам дека со 16 гласови  и  11 гласови “воздржани”, Одлуката е 

усвоена. 
 

                 Процедурално предлагам точките од 9-тата до 18-тата точка од дневниот ред 
да ги разгледаме заедно бидејќи се однесуваат на урбанизмот, а усвојувањето да биде 
поединечно. 
 

По ДЕВЕТТАТА, ДЕСЕТТАТА, ЕДНИНАЕСТТАТА,ДВАНАЕСЕТТАТА, ТРИНАЕСЕТТАТА, 
ЧЕТИРНАЕСЕТТТА, ПЕТНАЕСЕТТА, ШЕСНАЕСЕТТАТА, СЕДУМНАЕСЕТТАТА и  
ОСУМНАЕСЕТТАТА 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.27/1 и 27/2, -КО Селце, на 
барање од Деко Метал ДООЕЛ; 

- 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; 

- 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.432/2-КО Лениште, на барање од Даре 
Смоквоски; 

- 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.406-КО Лениште, на барање од Елизабета 
Стојоска; 

-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.3256-КО Ореовец, на барање од Љилјана 
Стојановиќ; 

- 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.1748-КО Топлица, на барање од Методија 
Ангелевски; 

-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.1646 и 1643-КО Топлица, на барање од 
Олимпија Јанкулоска; 
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- 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.3256-КО Ореовец, на барање од Павлина 
Чочкова; 

-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.4398 и 4649/1-КО Варош, на барање од 
Петре Наумоски; 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.2984/6-КО Присад, на барање од Анита 
Димеска, пред да отворам претрес го повикувам претседатеот 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, 

почитувани гости, 
Комисијата за урбанизам и заштита на животната средина ги разгледа 

предметните одлуки за исполнување на услови за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти на советниците им предлага истите да ги усвојат 
со измена во Предлог - Одлуката за утврдување на 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. 1740  КО Лениште на барање на 
Методија Ангелески, местото Лениште се заменува со Топлица поради техничка 
грешка. 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 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? Молам да крене рака. 
               Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

16 членови на Советот гласаа „за“ и 10 „против“. 
Констатирам дека со 16 гласови  и  10 гласови “против”, Одлуката е 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.592, 593, 599, 600, 601, -

КО Леништа, на барање од Мартин и Филип Ачески? Молам да крене рака? 

            Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
15 членови на Советот гласаа „за“ и 11 „против“. 
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Констатирам дека со 15 гласови  „за“ и  11 гласови “против”, Одлуката е 
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.432/2-
КО Лениште, на барање од Даре Смоквоски? Молам да крене рака. 
               Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

Сите членови на Советот гласаа „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.406-
КО Лениште, на барање од Елизабета Стојоска? Молам да крене рака.   
             Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

Сите членови на Советот гласаа „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.3256-
КО Ореовец, на барање од Љилјана Стојановиќ? Молам да крене рака. 
               Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

Сите членови на Советот гласаа „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.1748-
КО Топлица, на барање од Методија Ангелевски?  Молам да крене рака. 
              Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

Сите членови на Советот гласаа „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.1646 и 1643-КО 
Топлица, на барање од Олимпија Јанкулоска? Молам да крене рака. 
              Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

Сите членови на Советот гласаа „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 
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проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3256-
КО Ореовец, на барање од Павлина Чочкова? Молам да крене рака. 
              Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

Сите членови на Советот гласаа „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.4398 и 
4649/1-КО Варош, на барање од Петре Наумоски? Молам да крене рака. 
 
              Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

Сите членови на Советот гласаа „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.2984/6-КО Присад, на барање од Анита Димеска? Молам да крене рака. 
 
               Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

Сите членови на Советот гласаа „за“. 
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 
 

 
По ДЕВЕТНАЕСЕТТАТА точка од дневниот ред: - Одлука за давање на 

позитивно мислење за донесување на Статут на ООМУ “Ордан Михајлоски-Оцка” 

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

Статут и прописи г-дин Кире Тинтоски да го образложи извештајот по оваа точка. 

Повелете колега Тинтоски имате збор. 

КИРЕ ТИНТОСКИ: 

Благодарам почитуван Претседателе, почитувани советници и гости. 

Комисијата за Статут и прописи на денешната седница ја разгледа оваа точка 

и овој Предлог - Статут на ООМУ “Ордан Михајлоски-Оцка” Прилеп и истата, му 

предлагаме на Советот да ја усвоји во предложениот текст. Благодарам. 

 

 

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

Благодарам колега Тинтоски. 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.  
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Кој е „за” усвојување на Одлука за давање на позитивно мислење за 
донесување на Статут на ООМУ “Ордан Михајлоски-Оцка” Прилеп? Молам да крене 
рака. 
               Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

15 членови на Советот гласаа „за“ и 11 „воздржани“. 
Констатирам дека со 15 гласови „за“ и 11 „воздржани“ Одлуката е усвоена. 
 

 

              По ДВАЕСЕТТАТА, ДВАЕСЕТИПРВАТА, ДВАЕСЕТИВТОРАТА И 

ДВАЕСЕТИТРЕТАТА точка од двениот ред: -  Одлука за давање согласност на Одлуката 

за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на 

јавни услуги и на Директорот на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“-

Прилеп, за 2020 година. 

             -Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на 

бодот за пресметување на платите на јавните службеници во ЈОУ Дом за стари лица 

,,Киро Крстески-Платник’’- Прилеп за 2020 година. 

             - Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредностa на 

бодот за пресметување на платите на помошно-техничките лица вработени во ЈОУ 

Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“-Прилеп, за 2020 година; и 

             -Одлука за давање согласност на Одлуката за отуѓување на расходовани 

основни средства 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 овие точки. Колега 

Китаноски повелете имате збор. 

 

АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 

Одлуките за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на плати се 

однесуваат на сите категории на вработени во ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-

Платник“- Прилеп со кои вредноста на бодот се утврдува на 81,6 денари. Тоа е 

согласно одлуката на Влада и оваа одлука важи како за директорот, давателите на 

услуги, административните службеници и помошно-техничките лица вработени во 

оваа установа. ЈОУ Домот за стари лица „Киро Крстески-Платник“- Прилеп има 

донесено и Одлука на Управен одбор за сите категории на овие вработени. Од страна 

на Управниот одбор е донесена одлука исто така за отуѓување на расходовани 

средства а од оваа установа истото се однесува на стар мебел, машини за перење, 

хаварисано возило. Истите овие средства ги имаме добиено во спецификацијата која 

што е наведена во материјалите за седницата на Совет. Комисијата им предлага на 

членовите на Советот да се усвојат сите четири точки во преложениот текст. Ви 

благодарам.   

  

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

Благодарам колега Китаноски. Отворам претрес по точките. 
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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 платите на давателите на јавни 
услуги и на Директорот на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“-Прилеп, за 
2020 година? Молам да крене рака. 
              Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

Сите членови на Советот гласаа „за“. 
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на Одлуката за 

утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници 
во ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро Крстески-Платник’’- Прилеп за 2020 година? Молам да 
крене рака. 
               Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

Сите членови на Советот гласаа „за“. 
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на Одлуката за 

утврдување на вредностa на бодот за пресметување на платите на помошно-
техничките лица вработени во ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“-
Прилеп, за 2020 година? Молам да крене рака. 
               Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

Сите членови на Советот гласаа „за“. 
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 
 
 Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на Одлуката за 

отуѓување на расходовани основни средства 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 10 „воздржани“. 
Констатирам дека  со 16  гласови „за“ и 10 „Воздржани,  Одлуката е усвоена. 

 
По ДВАЕСЕТИЧЕТВРТАТА точка од дневниот ред: - Одлука за доделување на 

завршни плочки- ивичнаци во површина од околу 100м должни на манастирот 
Св.„Димитрија“с.Селце,Прилеп кои ги има на располагање Општина 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. Повелете колега 
Китаноски имате збор. 

 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 

Оваа одлука е иста како и  претходната одлука само се однесува на 

Манастирот „Св. Димитриаја“ с. Селце. Од страна на Церковниоит или Управниот 

одбор од овој манастир доставено е барање до Претседателот на Совет. Се работи 

исто така на 100 м1 на завршни плочки – ивичњаци. Комисијата едногласно одлучи 
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исто така и овие плочки да се доделат на Манастирот „Св. Димитрија“ с. Селце. 

Благодарам. 

 

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

Благодарам колега Китаноски. 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 доделување на завршни плочки- ивичнаци  

во површина од околу 100 м должни на манастирот Св.„Димитрија“с.Селце,Прилеп 
кои ги има на располагање 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 ДВАЕСЕТИПЕТТАТА 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.410, 411/1, 414, 415-КО Прилеп, на барање од Трајанка Богданоска, пред да 
отворам претрес го повикувам претседателот на Комисијата за урбанизам и заштита на 
животната средна  г-дин Никола Багески да го поднесе извештајот по оваа точка. 
Повелете колега Багески имате збор. 

 
НИКОЛА БАГЕСКИ: 

Благодарам Претседателе. Како што кажав и претходно Комисијата ги 

разгледа Предлог-Одлуката за утврдување исполнети услови и на Советот му  

предлага да ја усвојат во предложениот текст.  

 

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

Благодарам колега Багески. 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 вклопување на бесправниот објект на КП бр.410, 

411/1, 414, 415-КО Прилеп, на барање од Трајанка Богданоска? Молам да крене рака. 

               Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласаа „за“. 
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 
 
 

                 ПРЕДЛАГАМ дополнителните точки : 26-тата и 27-мата од урбанизам да ги разгледаме 

заедно. 
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               По ДВАЕСЕТИШЕСТТАТА и ДВАЕСЕТИСЕДМАТА точка од дневниот ред: -                   

       - Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на потреба 

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

на урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп; и 

  -Програма за измена и дополнување на Програмата за утврдување на 

критериуми и стандарди за поставување на урбана опрема на подрачјето на 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 овие точки. 

Повелете колега Багески имате збор. 
 
НИКОЛА БАГЕСКИ: 

Благодарам Претседателе. Комисијата ги разгледа: - Предлог - Одлуката за 

измена и дополнување на Одлуката за утврдување на потреба за поставување на 

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

подрачјето на Општина Прилеп и Предлог -  Програмата за измена и дополнување на 

Програмата за утврдување на критериуми и стандарди за поставување на урбана 

опрема на подрачјето на Општина Прилеп, се однесуваат во два дела. Првиот дел е 

во начинот на водењето на целокупната постапка. Досега било  пракса долгогодишна 

водењето на постапката да го врши Секторот за урбанизам и во делот на 

наплатување на надоместокот, сега тоа се изменуваи му се предава на Секторот за 

финансиски работи, односно на Одделението за даноци. И втората измена е во 

графичкиот приказ во кој се додаваат автобуските постројки онаму каде што треба да 

ги има нашиот град. Комисијата ги разгледа овие две точки и на Советот му предлага 

да бидат усвоени. 

 

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

Благодарам колега Багески. 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 Одлука за измена и дополнување на Одлуката за 

утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и условите, начинот и 
постапката за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп? 
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. 
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 Кој е „за” усвојување Програма за измена и дополнување на Програмата за 
утврдување на критериуми и стандарди за поставување на урбана опрема на 
подрачјето на Општина Прилеп? 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“. Програмата е усвоена. 

 
 
 

По ДВАЕСЕТИОСМАТА точка од дневниот ред: - Правилник за користење на 
финансиски средства од Буџетот на Општина Прилеп за 
субвенционирање/надоместување на дел од трошоци на граѓаните на подрачјето на 
Општина Прилеп за купување клима уреди-инвертери и купување велосипеди 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. Повелете колега Китаноски имате збор. 

 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 

Почитувани советници, Комисијата го разгледа и Правилникот за користење 

на финансиски средства од Буџетот на Општина Прилеп за 

субвенционирање/надоместување на дел од трошоци на граѓаните на подрачјето на 

Општина Прилеп за купување клима уреди-инвертери и купување елетрични 

велосипеди за 2020 година. Со овој Правилник се утрдуваат, начинот и постапката за 

распределба на средствата за инвентери, а како што знаете за оваа година во Буџетот 

на Општина Прилеп  предвидени се 4 милиони денари за инвертери и 2 милиони 

денари за велосипеди. Максималниот износ согласно Правилникот за поединечна 

субвенција ќе биде во висина до 50 % од вредноста на инвертерот, но не повеќе од 

10.000,оо денари, односно најмногу до 50 % за велосипеди, исто така но, не повеќе 

од 5.000,оо денари. Персоналниот данок на овие доделени средства, кои што ќе им 

бидат исплатени на граѓаните е на товар на исплаќачот Општина Прилеп  од 

сопствените средства. При изготвувањето на овој Правилник од страна на 

предлагачите ни беше изложено дека беа земени во предвид искуствата и 

постапките кои  во изминатите години во врска со овие субвенции ги имаат 

спроведувано Министерството за економија и останатите општини. Општина Прилеп 

за прв пат врши вакво субвенционирање на инвертори и велосипеди од сопствениот 

Буџет и оваа мерка не само што ќе им помогне на граѓаните, туку со истата се 

надевам дека ќе ја подигниме еколошката свест на граѓаните. Комисијата едногласно 

на членовите на Совет им предлага да биде усвоен овој Правилник. Ви благодарам.  

 

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

Благодарам колега Китаноски. 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 на Правилник за користење на финансиски средства од 

Буџетот на Општина Прилеп за субвенционирање/надоместување на дел од трошоци 

на граѓаните на подрачјето на Општина Прилеп за купување клима уреди-инвертери 

и купување велосипеди за 2020 година? Молам да крене рака. 

 

               Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласаа „за“. 
Констатирам дека Правилникот е едногласно усвоен. 
 

                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 13,05 часот. 
 
 

   
Број 09 - 589/1     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.02.2020 година  на Совет на Општина Прилеп 
     П р и л е п               м-р  Миле Талевски 

 
 

СТЕНОГРАФ 
Горица Чатлеска 

 


