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З  А  П  И  С  Н  И  К 
Од  47-мата седница на Советот на Општина Прилеп, одржана  

на 22.09.2020 година,  со почеток во 12, оо часот 
 

                 Седницата се одржа во салата за седници во ЕЛС Општина Прилеп. 
                 Седницата ја отвори и со неа раководеше Претседателката на Советот Еленче 
Ташкоска. 

 Почитувани членови на Советот! 
 Ја отворам  47-мата 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, записникот од 46-тата седница го  ставам на 
гласање? 
            Дали има забелешки по записникот? 
            Бидејќи никој не се јавува за збор, поредлагам да преминеме на гласање. 
            Кој  е “за” усвојување на записникот од 46-тата седница? 
            Кој  е “против”, кој е”воздржан”?  
            Сите  членови  на советот  гласаа „за”. 
            Констатирам  дека  записникот е едногласно усвоен. 
 

За дневен ред на оваа сеница ги предлагам следните прашања: 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

1. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за расходовање на 

електронски отпад на ООУ ,,Гоце Делчев’’-Прилеп. 

2. Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на  ООУ “Гоце 

Делчев”- Прилеп, за учебната 2019/2020 година. 

3. Предлог-Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ “Гоце 

Делчев”- Прилеп, за учебната 2020/2021 година. 

4. Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ООУ „Кире 

Гаврилоски-Јане“- Прилеп, за учебната 2019/2020 година. 

5. Предлог-Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ „Кире 

Гаврилоски-Јане“- Прилеп, за учебната 2020/2021 година. 

6. Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ООУ 

“Блаже Конески”- Прилеп, за учебната 2019/2020 година. 
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7. Предлог-Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ “Блаже 

Конески”- Прилеп, за учебната 2020/2021 година. 

8. Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ООУ 

“Добре Јованоски”- Прилеп, за учебната 2019/2020 година. 

9. Предлог-Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ “Добре 

Јованоски”- Прилеп, за учебната 2020/2021 година. 

10. Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ООУ 

„Климент Охридски“-Прилеп, за учебната 2019/2020 година. 

11. Предлог-Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ 

„Климент Охридски“-Прилеп, за учебната 2020/2021 година. 

12. Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ООУ 

“Рампо Левката”- Прилеп, за учебната 2019/2020 година. 

13. Предлог-Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ “Рампо 

Левката”- Прилеп, за учебната 2020/2021 година. 

14. Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на  ООУ 

“Кочо Рацин”- Прилеп, за учебната 2019/2020 година. 

15. Предлог-Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ “Кочо 

Рацин”- Прилеп, за учебната 2020/2021 година. 

16. Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ООУ 

“Кирил и Методиј”с.Канатларци - Прилеп, за учебната 2019/2020 година. 

17. Предлог-Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ “Кирил 

и Методиј”с.Канатларци - Прилеп, за учебната 2020/2021 година. 

18. Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на  ООУ 

„Круме Волнароски“ с.Тополчани-Прилеп, за учебната 2019/2020 година. 

19. Предлог-Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ „Круме 

Волнароски“с.Тополчани-Прилеп, за учебната 2020/2021 година. 

20. Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на  ООУ 

„Страшо Пинџур“-с.Мало Коњари-Прилеп, за учебната 2019/2020 година. 

21. Предлог-Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ 

„Страшо Пинџур“-с.Мало Коњари-Прилеп, за учебната 2020/2021 година. 

22. Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ООМУ 

“Ордан Михајлоски - Оцка”- Прилеп, за учебната 2019/2020 година. 
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23. Предлог-Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООМУ 

“Ордан Михајлоски - Оцка”- Прилеп, за учебната 2020/2021 година. 

24. Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на СОУ 

Гимназија  “Мирче Ацев”- Прилеп, за учебната 2019/2020 година. 

25. Предлог-Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на СОУ 

Гимназија  “Мирче Ацев”- Прилеп, за учебната 2020/2021 година. 

26. Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на СОУ „Ристе 

Ристески Ричко“- Прилеп, за учебната 2019/2020 година. 

27. Предлог-Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на СОУ „Ристе 

Ристески Ричко“- Прилеп, за учебната 2020/2021 година. 

28. Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на СОУ “Орде 

Чопела”- Прилеп, за учебната 2019/2020 година. 

29. Предлог-Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на СОУ “Орде 

Чопела”- Прилеп, за учебната 2020/2021 година. 

30. Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на СОУ 

„Ѓорче Петров“- Прилеп, за учебната 2019/2020 година. 

31. Предлог-Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на СОУ „Ѓорче 

Петров“- Прилеп, за учебната 2020/2021 година. 

32. Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на СОЕПТУ 

„Кузман Јосифоски-Питу“-Прилеп, за учебната 2019/2020 година. 

33. Предлог-Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на СОЕПТУ 

„Кузман Јосифоски-Питу“-Прилеп, за учебната 2020/2021 година. 

34. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 

2021 година, на ЕЛС Општина Прилеп. 

35. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 

2021 година, на ЈКП ,,Водовод и канализација’’-Прилеп. 

36. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 

2021 година, на ЈКП ,,Комуналец ’’-Прилеп. 

37. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 

2021 година,на ЈП за ПУП Прилеп. 
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38. Предлог-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за период од 01.04.2020 година 

до 30.06.2020 година. 

39. Предлог-Одлука за кофинансирање на Програма за работно ангажирање во 

рамките на проектот ‘‘Креирање можности за работа за сите-IV‘‘. 

40. Предлог-Одлука за донесување на регулациски план на  гуп за град Прилеп, 

четврт 5, блок 5.4, КО Прилеп,Општина Прилеп. 

41. Предлог-Одлука за донесување на регулациски план на  гуп за град Прилеп, 

четврт 10, блок 10.11, КО Прилеп,Општина Прилеп. 

42. Предлог-Решение за измена и дополнување на решението за избор на 

Комисија за мандатни прашања, избори и именувања. 

43. Предлог-Решение за измена и дополнување на решението за формирање 

Комисија за општествени дејности и правата на децата. 

44. Предлог-Решение за измена и дополнување на решението за формирање 

Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина. 

45. Предлог-Одлука за измена и дополнуванње на Одлуката за формирање на 

Локален Совет за  превенција. 

46. Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за формирање на 

Локалнa комисиja за борба против трговија со луѓе и илегална миграција во 

Општина Прилеп. 

47. Предлог-Решение за разрешување и именување на член во Надзорниот одбор 

за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп. 

48. Предлог-Решение за разрешување и именување на член во Надзорниот одбор 

за контрола на материјално-финансиското работење на ЈКП „Комуналец“-

Прилеп. 

49. Предлог-Решение за разрешување и именување на членoви во Управниот 

одбор на ЈКП „Комуналец“-Прилеп. 

50. Предлог-Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор 

на Јавно претпријатие за енергетски дејности “Енерго-Прилеп“ - Прилеп. 

51. 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.1348-КО Селце, 

на барање од Благоја Неделкоски. 
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52. 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.353-КО 

Волково, на барање од Благоја Стојаноски. 

53. 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.726-КО Кадино 

Село, на барање од Гоце Митрески. 

54. 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.501-КО Варош, 

на барање од Златко Сиљаноски. 

55. 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.1613-КО 

Топлица, на барање од Александра Данаилова. 

56. 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.532 КО 

Леништа, на барање од Гоце Гически. 

57. 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.3006 КО Ракле, 

на барање од Зоран Талевски. 

58. 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.3210/1 КО 

Ореовец, на барање од Кире Пејоски. 

59. 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.5/1 КО 

Лениште, на барање од Лила Јорданоска. 

60. 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.1062/7 КО 

Плетвар, на барање од Љубен Конески. 
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61. 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.360 КО 

Беровци, на барање од Петар Мирчески. 

62. 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.1338/1-КО 

Прилеп, на барање од Сејхан Алиоски. 

63. 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.204 КО Селце, 

на барање од Снежа Маркоска. 

64. 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.2863 КО 

Прилеп и КП бр.2864 КО Прилеп, на барање од Танас Костов. 

65. Предлог-Одлука измена и дополнување 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.359-КО Прилеп, на барање од Петрески Бени. 

66. Предлог-Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на 

намената на земјиштето согласно ДУП, на објект бр.1, на КП.бр.13289/1-КО 

Прилеп, од трфостаница во А5-1, на барање од Сашко Петрески. 

ДОПОЛНИТЕЛНА ТОЧКА: 
1. Предлог-Одлука за давање на Овластување на Градоначалник на Општина 

Прилеп. 
 

ПРЕДЛАГАМ: 35-та точка: -  Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот 
план за вработување во 2021 година, на ЈКП ,,Водовод и канализација’’-Прилеп; 
40-та точка: - Предлог-Одлука за донесување на регулациски план на  гуп за град 
Прилеп, четврт 5, блок 5.4, КО Прилеп,Општина Прилеп; 
41-та точка: -  Предлог-Одлука за донесување на регулациски план на  гуп за град 
Прилеп, четврт 10, блок 10.11, КО Прилеп,Општина Прилеп; и  
66-та точка; - Предлог-Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на 
намената на земјиштето согласно ДУП, на објект бр.1, на КП.бр.13289/1-КО 
Прилеп, од трфостаница во А5-1, на барање од Сашко Петрески, да бидат 
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повлечени од дневниот ред на предлог на  Комисијата за финансирање и буџет и 
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 дневниот 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”?  
23 членови на Советот гласаа „за”. 
Констатирам дека дневниот ред е едногласно усвоен. 

 
              Исто така предлагам доплнителната точка да биде разгледана како прва  точка на 
дневен ред. 
 
              По ПРВАТА точка од дневниот ред : – Одлука за давање на Овластување на 

Градоначалник на Општина Прилеп, пред да отворам претрес го повикувам 

известителот на Комисијата за општествени дејности и правата на децата, г-ѓа 

Светлана Велеска, да го поднесе извештајот по овaa точкa.  Повелете. 

 

СВЕТЛАНА ВЕЛЕСКА: 

Добар ден Претседателке, добар ден советници и присутни во салата, 

До Градоначаклникот на Општина Прилеп е испратено известување од 

страна на образованаието за разгледување на барања од основачот за настава со 

физичко присуство, формирана од Владата на РСМ со кое Советот треба да донесе 

Одлука за да го овласти Градоначалникот да може да ги поднесе барањата до 

Министерството за образование за сите основни и средни училишта каде што се 

исполнети условите за одржување настава со физичко присуство согласно 

здравствените протоколи.  

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 

Благодарам, г-ѓо Велеска. Отворам претрес по точката. Кој сака збор молам 

да се јави. Дали ни е јасно по основ на првата точка? 

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

изјаснат. 

Кој е „за” усвојување на - Одлуката за давање на Овластување на 
Градоначалник на Општина Прилеп? Молам да крене рака. 

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

 
  По ВТОРАТА точка од дневниот ред : – Одлука за давање согласност на 

Одлуката за расходовање на електронски отпад на ООУ ,,Гоце Делчев’’-Прилеп, пред 
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да отворам претрес го повикувам претседателот на Комисијата за финансирање и 

буџет, г-дин Александар Китаноски  да го поднесе извештајот по овaa точкa. 

 

                АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ:  

                Почитуван Претседател на Совет, почитувани советници, 

               Комисијата за финансирање и буџет ја разгледа Одлуката за давање 

согласност на Одлуката за расходовање на електронски отпад , доставена по барање 

на ООУ ,,Гоце Делчев’’-Прилеп. Се работи за расходовање на неупотребливи 

компјутери, тастари,куќишта и слични електронски работи. Од страна на стручни лица 

кои ги ангажираше училиштето констатирано е дека истите се неупотребливи. 

Училиштето овој електронски отпад ќе го депонира согласно закон. Истиот ќе биде 

подигнат од овластена фирма која може да складира  и уништува електронски отпад. 

Комисијата предлага оваа точка да биде усвоена во предложениот текст. Ви 

благодарам. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 

                Ви благодарам г-дине Китаноски. Отворам претрес по точката. Дали некој 

бара збор? Повелете г-дине Ајдини. 

 

САМИ АЈДИНИ. 

Добар ден почитувана претседателке, почитувани колеги, почитувани гости. 

врз осносва на оваа точка која што ја читав, еве една најнова информација. добро е што 

комисијата констатира дека не се употребливи, НО НЕЗНАМ ДАЛИ ГО ИСТРАЖИЛА ПАЗАРОТ ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАДЕ ШТО МНОГУ ОД ФИРМИТЕ ГО ПРЕВЗЕМААТ ИСТИОТ И ЗА ТАА УСЛУГА ШТО КЕ ГО 

ПРЕВЗЕМАТ МОЖЕ ДА СЕ ПРАВИ КОМПЕНЗАЦИЈА ВРЗ ОСНОВА НА ПОЛОВНИ ИЛИ КОРИСТЛИВИ КОИ ШТО ДАВААТ 

ОД ДВЕ ДО 3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА. ТОА СЕ ПРЕНОСЛИВИ КОМПЈУТЕРИ КОИ ШТО МОЖЕ ДА ГИ КОРИСТИ 

УЧИЛИШТЕТО, БАРЕМ ВО ОВОЈ ПЕРИОД. НЕКОЛКУ ОПШТИНИ ВЕЌЕ ТОА ГО НАПРАВИЈА. МОЖАМ ДА ВИ УКАЖАМ И 

ПРИМЕРИ, ТОА СЕ КИЧЕВО, КОЧАНИ И ПРОБИШТИП, А ВЕРУВАМ ДЕКА АКО ГО  ИСТРАЖИВТЕ ПАЗАРОТ, И АКО 

ВИДОВТЕ, И АКО ЗНАЕВТЕ ЗА ТАКВО НЕШТО, НЕМАШЕ ДА ГИ ДАДЕТЕ МОЖЕБИ ЗА 200 – 300, 500 НЕЗНАМ КОЛКУ 

ЌЕ БИДЕ ПРОЦЕНКАТА ВРЗ ОСНОВА НА ПОДИГАЊЕТО НА ТИЕ УРЕДИ, ЌЕ ИСКОРИСТЕВТЕ МНОГУ ПОВЕЌЕ. МЕНЕ МИ Е 

ЖАЛ ШТО ВАКА КОМПЛЕТНО КОНСТАТИРАНО Е ДИРЕКТНО, А НЕ Е ИСТРАЖЕНО ПРВО НА ПАЗАРОТ  И НЕЗНАМ ШТО 

ДА КАЖАМ. ПРВО ТРЕБА ДА СЕ ИСТРАЖИ ДА СЕ ВИДИ, ДА СЕ ДОНЕСЕ ЕДНОГЛАСНА ОДЛУКА ВРЗ ОСНОВА НА ТОА, И 

АКО ИМАМЕ ПОДОБРА ОПЦИЈА, ПОУБАВА ОПЦИЈА МОЖЕ ДА СЕ ИСКОРИСТИ И ДА НЕ СЕ ДАДАТ ЗА МНОГУ 

МИНИМАЛНА СУМА ТИЕ УРЕДИ, ЗАТОА ШТО БИЛЕ КОРИСТЛИВИ, СЕКАКО ЈАС ГАРАНТИРАМ. ДОДЕКА ЈАС ТОА БИ ГО 

НАПРАВИЛ, БИ ГО ИЗМЕНАЏИРАЛ, БИ ДОНЕСОЛ ЛАПТОПИ ИЛИ СТАТИЧНИ КОМПЈУТЕРИ, КОИ ШТО БИ ГИ 

КОРИСТЕЛЕ ДВЕ ИЛИ ТРИ ГОДИНИ ЗА ИСТИТЕ ТИЕ КОИ ЌЕ ГИ ДАДЕТЕ ЗА МНОГУ МИНИМАЛНА СУМА. ВИ 

БЛАГОДАРАМ. 

  

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 

Ви благодарам. Дали некој од училиштето се јавува за збор? 
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Бидејќи никој не се јавува за збор ви благодарам на сугестијата еве ова 

искуство можат другите училишта да го применат. Преминуваме на гласање,  ги 

молам членовите на Советот, да се изјаснат. 

Кој е „за” усвојување на Одлуката за давање согласност на Одлуката за 

расходовање на електронски отпад на ООУ ,,Гоце Делчев’’-Прилеп? Молам да крене 

рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

23 членови на Советот гласаа „за“. 

Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 

 

По точките од ТРЕТАТА до ТРИЕСЕТИЧЕТВРТАТА точка од дневниот ред : кои 

се однеуваат на: годишните извештаи, и годишните програми во основните и 

средните училишта во Општина Прилеп, и тоа: - Одлука за усвојување на Годишниот 

Извештај за работа на  ООУ “Гоце Делчев”- Прилеп, за учебната 2019/2020 година; 

- Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ “Гоце 

Делчев”- Прилеп, за учебната 2020/2021 година;  

 - Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ООУ „Кире 

Гаврилоски-Јане“- Прилеп, за учебната 2019/2020 година; 

- Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ „Кире 

Гаврилоски-Јане“- Прилеп, за учебната 2020/2021 година; 

- Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ООУ “Блаже 

Конески”- Прилеп, за учебната 2019/2020 година; 

 - Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ “Блаже 

Конески”- Прилеп, за учебната 2020/2021 година; 

- Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ООУ “Добре 

Јованоски”- Прилеп, за учебната 2019/2020 година; 

- Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ “Добре 

Јованоски”- Прилеп, за учебната 2020/2021 година; 

                - Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ООУ „Климент 

Охридски“-Прилеп, за учебната 2019/2020 година; 

- Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ „Климент 

Охридски“-Прилеп, за учебната 2020/2021 година; 

- Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ООУ “Рампо 

Левката”- Прилеп, за учебната 2019/2020 година;  

-  Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ “Рампо 

Левката”- Прилеп, за учебната 2020/2021 година; 

- Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на  ООУ “Кочо 

Рацин”- Прилеп, за учебната 2019/2020 година; 

- Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ “Кочо Рацин”- 

Прилеп, за учебната 2020/2021 година; 
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                - Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ООУ “Кирил и 

Методиј”с.Канатларци - Прилеп, за учебната 2019/2020 година; 

               - Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ “Кирил и 

Методиј”с.Канатларци- Прилеп, за учебната 2020/2021 година; 

- Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на  ООУ „Круме 

Волнароски“ с.Тополчани-Прилеп, за учебната 2019/2020 година; 

- Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ „Круме 

Волнароски“с.Тополчани-Прилеп, за учебната 2020/2021 година; 

- Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на  ООУ „Страшо 

Пинџур“-с.Мало Коњари-Прилеп, за учебната 2019/2020 година; 

- Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ „Страшо 

Пинџур“-с.Мало Коњари-Прилеп, за учебната 2020/2021 година; 

- Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ООМУ “Ордан 

Михајлоски - Оцка”- Прилеп, за учебната 2019/2020 година;  

- Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООМУ “Ордан 

Михајлоски - Оцка”- Прилеп, за учебната 2020/2021 година;  

- Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на СОУ Гимназија  

“Мирче Ацев”- Прилеп, за учебната 2019/2020 година; 

- Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на СОУ Гимназија  

“Мирче Ацев”- Прилеп, за учебната 2020/2021 година; 

- Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на СОУ „Ристе 

Ристески Ричко“- Прилеп, за учебната 2019/2020 година; 

- Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на СОУ „Ристе 

Ристески Ричко“- Прилеп, за учебната 2020/2021 година; 

               - Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на СОУ “Орде 

Чопела”- Прилеп, за учебната 2019/2020 година; 

                 - Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на СОУ “Орде 

Чопела”- Прилеп, за учебната 2020/2021 година; 

                - Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на СОУ „Ѓорче 

Петров“- Прилеп, за учебната 2019/2020 година; 

- Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на СОУ „Ѓорче 

Петров“- Прилеп, за учебната 2020/2021 година; 

- Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на СОЕПТУ 

„Кузман Јосифоски-Питу“-Прилеп, за учебната 2019/2020 година; и  

- Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на СОЕПТУ „Кузман 

Јосифоски-Питу“-Прилеп, за учебната 2020/2021 година, пред да отворам претрес го 

повикувам известителот на Комисијата за општествени дејноти и заштита на правата 

на децата г-ѓа Светлана Велеска да даде извештај по однос на годишните извештаи и 

програми, повелете г-ѓо Велеска. 
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СВЕТЛАНА ВЕЛЕСКА: 

Благодарам Претседателке. 

Значи на 21.09 -  вчера беше одржана Комисија за општествени дејности и 

заштита на правата на децата при Советот на Општина Прилеп. На Комисијата беа 

присутни тројца представници, дневниот ред се состоеше од Годишните извештаи за 

работата  за основните и средните училишта за 2019/2020 година и Програмите за 

работењето на основните и средните училишта 2020/2021 година. Присутни беа и 

представници не сите основни и средни училишта и позитивно се изјаснија во однос 

на работата и се спремни да почнат со новата учебна година. Значи и сите 

представници на училиштава кажаа дека се спремни и за физичка и за онјалн 

настава. Комисијата предлага точките од дневниот ред да бидат  усвоени во 

предложениот текст. Благодарам. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 

Ви благодарам г-ѓо Велеска. Отворам претрес по точките. Дали некој бара 

збор? Повелете д-дине Ајдини. 

 

САМИ АЈДИНИ: 

Благодарам почитуванаПретседателке. 

Не сакав да се јавувам за збор поради состојбата во која што живееме 

денеска, а сите се соочуваме со пандемијата или епидемијата Covid 19 и сите знаеме 

колку сме спремни и со што се соочуваме, а тоа покажува и самото време. Сега сме 

во една фаза каде што треба да одлучуваме за една многу сериозна тема или 

претежно за нашите деца или децата кои што веќе треба да посетуваат настава. И врз 

основа на тие наредби од страна на Министерството, кои што ги прати по мејлови 

или ги исконтактираа и дел од наставниците веќе беа и присутни на тие состаноци со 

г-ѓа министерка Мила Царовска. Гледајќи го протоколот кој што е испратен до 

училиштата, сериозноста на целата документација, незнам колку од колегите, а 

сигурно колегите го виделе и го прочитале затоа што еден од документите кои што се 

работеше на стручна база врз основа на експерти изработени од Бирото за развој и 

од Центарот за стручно образование. Бевме исконтактирани неколку лица да дадеме 

сугестии и препораки врз основа на сето она кое што го видовме и врз основа на 

базите кои што ги имавме, Протоколите ги добијавме од страна на Фондацијата на 

ФОН и другите. Јас во сите материјали кои се обидов од вчера да ги прочитам врз 

основа на добиените материјали, навистина како Општина или како менаџери или 

директори лицата кои што се поставени, врз основа на статискиката која што ја има за 

учениците кои што ќе бидат во домашни услови, колкава е таа бројка, кои се тие, од 

какви семејства се, дали имаат паметни уреди дома. Колку ќе бидат способни да ја  

гледаат на МТВ1 наставата која што наставникот со својот лаптоп од својата училница 

ќе си предава и ќе си работи и каде ќе се стаса комбинирано врз основа на дадените 

Протоколи, кои што министерката ги прати до сите училишта. Повратниот одговор 
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мислам дека днеска или вчера требаше да се врати на одговорното лице кое што е во 

Министерството. И од тука до тој заклучок до кој што дојдовме, не сакам да зборувам 

затоа што навистина сум разочаран од големото, ајде да кажам,кое што го имаме ние 

како Општина. Во овој момент барам од менаџерите или директорите кои што се 

поставени на функциите. Верувам дека денеска ќе слушнеме со што се соочуваат, 

какви средства имаат набавено, колку се подготвени, колку наставниците се обучени, 

колку знаат да ги користат апликациите. Колку се информирани родителите. Колку ќе 

слушаат како ќе слушаат. Дали се одржувале онлајн берем некои со родителите и со 

децата подготвени, затоа што ние денеска носиме одлука, тешка одлука, која што 

Градоначалникот, навистина незнам во рок од овие 8 – 9 дена колку ќе стаса. 

Искрено јас да сум на негово место не би прифатил затоа што време имаа од 3 

месеци да се подготват да го достават извештајот. Јас порано на седницата го 

спомнав кога беше во делот на Програмата за вработување барем еден од 

менаџерите, директорите да поставеа одвдека во Советот некое медицинско лице, 

стручно лице, било какво лице, лице кое таму ќе контролира, ќе седи и ќе има 

просторија, ќе мери температура, ќе се најди таму во состојба за сите ученици, да не 

даде господ да се случи тоа итн., итн. И ќе биде во координација што и како кол 

центар некој кој ќе информира, кој ќе помага на Општината, ќе ни помага нас на 

советниците, Вас како Претседател на Советот итн., итн. Но, никој барем досега во 

овој момент ништо не ни придонесле, не сме виделе, не сме прочитале итн. Ама ние 

денеска ќе зборуваме за годишни програми. Ќе зборуваме за тоа колку и како ќе 

одвиваме настава и незнам што. Ние имаме обратна квалитетна состојба во 

Општинава и секаде во цела Македонија и ние денеска си носиме така наравно 

некоја постапка, програма која што мора да се помине наредба  итн. Барем да имаше 

некој дополнителен документ каде што ќе видевме. Барем ние сме советници, ги 

знаеме материјалите, да видеме, да ви помогнеме во тој дел заедно. Можеби ќе 

дополневме со некои финансиски средства, лице ангажирано преку корисна работа. 

Денедска ќе се донесе одлука и за тоа, ќе беа распоредени по училиштата, ќе бевме 

подготвени, ќе имавте дополнително итн.  Прво нешто што се побара, јас она колку 

што го знам и она што го видов мора да имаме паметни уреди или лаптопи за 

наставниците, обратно пропорционално, комплетно. Јас како менаџер на 

организацијата или на Советот ќе имам лаптоп, ама за тие надвор кој што ќе треба да 

ме следат или да ме гледа, ќе немаат уред. И можеби ќе местиме видео бимови, 

незнам што ќе правиме за да можат да ме следат и да ме гледаат. Или пак можеби 

настава на отворено планиравте, во природа итн. итн. Но веќе ќе имаме и зимски 

период каде што не очекува исто потежок период, кој што децата се кои што први ќе 

го стасаат тоа. И ние денеска енергично, ќе ве поддржам за Програмата еве лично од 

говорница ќе ви кажам. Ќе ве поддржам со резерва, за да видам да следиме заедно 

сите овде ќе ги повикам колегите, колку сте спремни и колку тоа ќе придонесе врз 

основа на градот и заштита на децата кои ќе бидат таму, а сите тие се наши деца и од 

градов, и сите ние сме тука за нив. Не некој друг, од нас чекаат. Ние ако донесеме 
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одлуки овде и ако го испочитуваме она кое што треба да го ветиме и сработиме, тоа 

ќе се спроведе, ако не нема да се спроведе. И сега пак ќе се вратиме на она дека ние 

треба денес да гласаме Програма итн. И вие сте подготвени. Баш сакам почитувана 

Претседателке од оваа говорница, пошто писмото кое што го добив како советник, 

тек искрено сум разочаран од страна на раководното лице за образование и 

Општината дека сите сме спремни точка. Се е спремно, а уште дел од училиштата 

работат градежни работи, а ние сме биле спремни. И благодарам. Ќе продолжам 

после во делот на репликата. Очекувам од некого од директорите или менаџерите да 

даде одговор. Ви благодарам. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 

Ви благодарам г-дине Ајдини. Дали некој друг се јавува за збор? Повелете г-

ѓо Ристеска. 

АНДРИЈАНАНА РИСТЕСКА: 

Почитувана Претседателке на Совет, почитувани советници, представници на 

училиштата ми другите институти, 

Јас ќе се надоврзам на дискусијата од колегата Ајдини. Нема да разговарам 

за Програмата и за извештаите на училиштата. Но заради разговорите со загрижени 

родители во врска со условите кои се уште не се обезбедени во училиштата посебно 

за децатам кои што ќе следат настава со физичко присуство, но исто така и за децата 

кои што ќе следат одлајн настава. Исто така имаме родители кои се интересираат 

дали се обезбедени стручните помошници за овие деца со посебни потреби, кои што 

следат настава во редовните  училишта. Ви благодарам. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 

Ви благодарам г-ѓо Ристеска. Дали некој друг се јавува за збор? Повелете г-ѓо 

Пејоска директорка на ООУ „Орде Чопела“. 

 

ДИТЕКТОР НА ООУ „Орде Чипела“: 

Добар ден на сите, Претседателке, почитувани советници, почитувани 

присутни, 

Бев директно и индиректно повикана и сакам да се јавам во името на сите 

мои колеги, да ви ја представам сликата моментална од нашата Општина во сите 

основни и средни училишта. Комплетно сите училишта постојано имаме соработка, 

состаноци, имаме протоколи кои што ги добиваме од Министерството за 

образование и кои што ги почитуваме и следиме во текот на сите овие денови. 

Предизвик е за сите ова што се случува денес. Пред голем предизвик сме сите 

заедно. За да ви ја представам сликата точно како е, сакам да кажам само за моето 

училиште, а верувам дека и сите колеги се спремни за понатака. Значи за средните 

стручни училишта добивме насоки како со физичко присуство треба да започне 

физичката настава. Во нашето училиште од 4 објекти имаме еден главен објект, се 
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извинувам еден главен објект каде што е училишната зграда и три други посебни 

објекти каде што е лабораторијата, ветераинарната амбуланта и пекарата. Сите три 

објекти се спремни комплетно за следење на сите протоколи за започнување на 

практична настава со физичко присуство. Што се однесува до главната зграда во 

училиштето  во тек е реконструкција на санитарни јазли која што трае 5 месеци и во 

моментов ние не можеме да побараме дозвола за физичко присуство. Но, 

спроведовме анкета на нашите ученици и на родителите на учениците, каде што тие 

потпишаа изјави и според анкетата од нашето училиште, 17 % од учениците не 

поседуваат интернет или паметен уред или компјутер. Другите ученици по процент 

можам да ви кажам дека остатокот од проценти се спремни и 75 % проценти од 

родителите сакаат физичко присуство, а 25% од родителите се за учење онјалн. Во 

овој момент значи препораките од Министерство се дека до секој 10-ти секој 

нареден месец, директорот на училиштето, според условите кои што училиштето ги 

поседува, директорот донесува одлука која што ја спроведува до МОН (знаете 

понатаму) се бара дозвола за настава со физичко присуство. Имавме состанок со 

Градоначалникот, сите основни и средни училишта и секој се изјасни во однос на 

просторните капацитети, во однос на бројот на ученици кои што ги има во 

училиштата дали и на каков начин може да се изведува наставата. Значи има 

училишта кои што побараа физичко присуство. Значи задолжително беше за прво, 

второ и трето одделение, знам дека има училишта кои што побараа според 

просторните капацитети физичко присуство за ученици од прво до петто одделение. 

Знаете дека треба да имаме посебен простор за влез, посебен простор за излез, Сите 

протоколи, секаде е маркирано во секое училиште, имаше видео. Минатата недела 

незнам дали следевте на телевизија, на медиумите видео најмалото и најголемото 

средно училиште во градот имаше презентација точно на каков начин ќе се одвива 

наставата, вршиме исинуација за влез за излез за оние ученици кои што ќе следат 

настава со физичко присуство. Што се однесува за наставата онлајн во моментот е 

изготвена Национална платформа, која што ни требаше многу години наназад. Знаете 

секоја држава има стратегија некаква, ние имавме стратегија за образование која 

што се изготвувала порано за 10 години, сега имаме стратегија за образование која 

што е изготвена за последните 5 години. Во стратегијата  за образование, минатата 

стратегија која што е изработена на ниво на држава пишува една реченица дека 

училиштата и наставниците – наставниот кадар треба да се усоврши и треба да има 

професионален развој за работа на копјутер. Немавме податоци колку и каде има 

копјутери во училиштата,колкав број на компјутери, кое училиште поседува интернет 

пристап за секое училиште. Значи имавме ИКТ настава со години наназад каде што ја 

пишувавме во дневникот само како ИКТ настава. Каде што воопшто немавме 

компјутери и знаете имаше проект; „Компјутер за секое дете“ и тој проект беше 

одличен стварно кога почна да се спроведува. Но, така како што влегоа компјутерите 

во нашите училишта и така излегоа од нашите училишта. Значи траеше година до две 

и никој немаше стратегија како тие понатаму да се  употребуваат и со тек ги 
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изгубивме и нив знаете се амортизираа самите апарати и тука завршивме. Сега 

наеднаш се најдовме во пандемија каде што требаше да преземиме сите како 

држава заедно, а ние немавме национална платформа. Национална платформа 

заедно со ФИНКИ се изготви Мајкрософ тимс, почнаа факултетите, но кога почнаа да 

им ги вклучуваат средните и основните училишта, платформата не поддржуваше 

повеќе од 50.000 корисници. Затоа за среќа на сите нас тука и нашата држава се 

изготви Национална платформа која што поддржува 2300 корисниви во моментот, 

каде што сега во моментот се вршат обуки. Значи имаме 33 национални едукатори, 

кои што извршија обука на 1.200 наставници во сите училишта основнии средни во 

државата. Таа е тродневна обука во моментот, вчера, денес и утре и ќе трае уште 

тридневна обука на сите наставнци во основни и средни училишта. Значи можам да 

ви кажам дека бев дел од обуката, сега заврши вториот дел од обуката каде што ја 

посетував јас и сите наставници и професори во моите училишта. Да ви кажам дека е 

прекрасна Платформата и дека е многу лесно е достапна, интерфејсот е одличен. 

Значи комуникацијата на учениците со родителите нуди многу можности за 

родителаите, за учениците, за професорите и е многу лесна за користење и достапна 

и многу корисна на сите нас. Значи ова е тоа што ни требаше за работа. За жал сега во 

моментот ние сите како директори бараме услови. Значи оптички интернет мора да 

има секој за да може да се вклучи на Платформата. Идејата е таа професорот да биде 

присутен во училницата, доколку немаме физичко присуство да биде вклучен онлајн 

преку својот паметен уред, преку копјутер од училиште и затоа директорите треба да 

набавиме оптички интернет. Сега сме во моментот за склучување оптички интернет 

за да ние имаме во училиштата услови како да ги вклучиме учениците. За жал имаме 

во нашето училиште ви кажав 17 % кои што немаат интернет. Но, тоа не значи дека 

тие ученици нема да добијат материјали од колегите, нема да бидат контактирани ... 

Ви кажувам дека кога почна пандемијата од Март сите колеги лично се заложија за 

да учениците не останат без образование. Лично до нивните домови му доставуваа 

материјали во писмена форма, во електронска форма, кој како може, за да ниедно 

дете не биде оставено без образование. Но, ве уверувам дека Платформата во 

моментов на која што се обучуваат професорите, а на која што понатаму професорите 

и наставниците ќе ги обучат наставниците и учениците и родителите, ќе видите дека 

вистински е нешто што ни требаше со години и ова ќе го користиме со години и 

години. Ви благодарам. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 

Ви благодарам г-ѓо Пејоска. Дали некој друг се јавува за збор? Повелете г-ѓо 

Стевананџија директорка на ООУ „Кире Гаврилоски – Јане„ 
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ДИРЕКТОРКА НА ООУ „Кире Гаврилоски – Јане„: 

Почитувана Претседателке, почитувани советници и директори, 

Јас исто така би сакала да се надоврзам на претходната директорка, 

всушност да ви доловам една слика за сите основни училишта. Како директори точно 

овој летен период не сме застанати. Буквално имавме големи реконструкции, кои 

истите се при крај. До крајот на оваа недела значи од Први Октомври треба да 

отпочнат училиштата со работа. Она што е за основните најважно е тоа што по 

протоколите и Планот кој што ни беше доставен од Министерството за образование 

секое училиште според своите можности на поставеноста на училиштето, бројот на 

влезови требаше да направи Протоколкако би се изведувала наставата. Јас тука би 

спомнала за нашето училиште. Тоа е добро поставено и можноста е голема затоа што 

имаме 8 влезови. Имаме училници 6 кои што можат да ги примат директно 

учениците и поради тоа нешето училиште побара два модели. Едниот да биде 

комбинирана настава 3 дена да доаѓаат со физичко присуство, а другитре да водат 

онлајн настава и да се менуваат. Затоа што точно најголем дел од родителите се 

изјаснија за физичко присуство. Другата варијанта беше да имаме физичко присуство 

на учениците од прво до шесто одделение затоа што повторно имаме 4 крила, не би 

се среќавале во ходниците, во секое крило со тоалети, можностите се тие, меѓутоа, 

досега бидејќи треба да не посети државниот просветен инспекторат  да ни дадат 

согласност, немаме добиено и ние одиме со физичко присуство на учениците од прво 

до трето одделение. Точно имаме постојано состаноци и разговори со 

Градоначалникот, со представници од ЛС, ќе направиме една симулација како би 

изледало нештото. Подготвени се училиштата целосно, комплетно. Тука би сакала да 

се заблагодарам и на Невладината организција „Сега“, која што донираше голем број 

и на топломери и на диспанзери за бесконтактно дезинфицирање на рацете. Значи 

материјалот е набавен, подготвени се училиштата и за онлајн настава и за физичко 

присуство. Е сега во преговори сме, нашето училиште обезбеди оптички интерет 

зависно е и тоа според можностите. Дали може преку ТИХООМ или Кабелнет, сепак 

сите директори се во преговори истото да го обезбедат. Обуката е во тек овие 3 

денови. Имам информација можеби како училиште дека ќе бидеме и пилот за да 

видиме дали ќе фукционира таа Платформа на државно ниво, а беше укажано  и до 

Локалната самоуправа, единствен проблем со кој ќе се соочиме ние училиштата е тоа 

дека компјутерите се навистина застарени и треба истите да се променат, односно не 

поддржуваат иако имаме добар интернет, сепак точно технологијата оди напред и во 

координација со Општината во тек требаше еве денеска ние ги доставивме 

спецификациите како и оној тип на компјутери што ни се потребни за да ја 

поддржуваат Платформата такви исти да бидат набавени за сите основниисредни 

училишта во Општината, Значи и со тоа сме во тек, а околу годишните програми 

мислам ако нешто има плус прашање... Ви благодарам. 
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ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 

Ви благодарам г-ѓо Стевананџија. Дали уште некој бара збор? Повелете г-

дине Ѓорѓиоски директор на ООУ „Гоце Делчев“. 

 

ДИРЕКТОР НА ООУ „ Гоце Делчев “:  

Само кратко, прво се сложувам со електронскиот отпад што ни дадовте 

совет. Ја немавме таа идеа, ќе стапиме во комуникација и точно ќе го решиме 

електронскиот отпад како вие што кажавте. Значи со ова ќе  ни помогните во тој дел 

за таа информација благодарам, значи ќе контактираме. Што се однесува до другиот  

дел само една реченица. Училиштата и она што го кажа советничката за образование 

општинскава значи ги има сите информации и електронски и хартиено до каде и како 

е. Сите училишта, ниедно училиште нема да добие согласност и од Градоначалник и 

од Министерката додека не помине просветен инспектор, додека не помине 

санитарен и Општинскиот, значи сите три откако трите институции ќе поминат дури 

тогаш ќе јадобиеме ние согласноста. Дали тоа ќе биде прво до трето тогаш ќе знаеме. 

Благодарам. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 

Благодарам г-дине Ѓорѓиоски.  Дали уште некој бара збор? 

Повелете г-ѓо Кироска, директор на ООУ „Страшо Пинџур“ Мало Коњари. 

 

ДИРЕКТОР НА ООУ „Страшо Пинџур“ Мало Коњари: 

Почитувана Претседателке членови на  Советот,  

Еве јас како представник на рурално училиште во Општина Прилеп на ООУ 

„Страшо Пинџур“ Мало Коњари морам да кажам дека ние сме спремни и бараме 

настава со физичко присуство за сите ученици од прво до деветто одделение со 

оглед на малиот број на ученици. Бројот на ученици во нашето училиште е 144 

ученици од 4 села, а паралелките се мали и училиштето е спремно за настава со 

физичко присуство. Исто така се подготвуваме и за настава онлајн. Моментално 

бараме и ние оптика што е малце потешко во руралните средиин,  меѓутоа и без 

оптички интернет со обичен интернет од Телеком би ги задоволиле потребите. 

Уредите и кај нас за разлика од градските училишта, дел од уредите функционираат 

значи по 5-6 компјутери во секоја училница и ако се стари значи работат. 

Моментално не можат да одговорат скроз на потребите меѓутоа, со поддршка со 

рутери интернет и посебна да речам апликација, би работеле. Друго би кажала 

училиштето е дезинфицирано, сите три училишта во село Големо Коњари, во село 

Кадино Село и централното училиште во Мало Коњари се привршува спортската сала 

и со тоа училиштето би добило и доби, лани фасадата доби скроз нов изглед. Го 

поканувам сосветникот Сами да дојде да повели во училиштето беше најавен и од 

порано да види до кај сме со работите. Ви благодарам. 
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ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 

Ви благодарам  г-ѓо Кироска. Дали уште некој бара збор? 

Бидејќи никој друг 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 

работа на  ООУ “Гоце Делчев”- Прилеп, за учебната 2019/2020 година? Молам да 

крене рака. 

 Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 9 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 9“воздржани,  Одлуката е усвоена. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишна Програма за 

работа на ООУ “Гоце Делчев”- Прилеп, за учебната 2020/2021 година? Молам да 

крене рака. 

 Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 9 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 9“воздржани,  Одлуката е усвоена. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за 

работа на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“- Прилеп, за учебната 2019/2020 година? 

Молам да крене рака. 

 Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 9 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 9“воздржани,  Одлуката е усвоена. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишна Програма за 

работа на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“- Прилеп, за учебната 2020/2021 година? 

Молам да крене рака. 

 Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 9 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 9“воздржани,  Одлуката е усвоена. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за 

работа на ООУ “Блаже Конески”- Прилеп, за учебната 2019/2020 година? Молам да 

крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 9 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 9“воздржани,  Одлуката е усвоена. 
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Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишна Програма за 

работа на ООУ “Блаже Конески”- Прилеп, за учебната 2020/2021 година? Молам да 

крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 9 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 9“воздржани,  Одлуката е усвоена. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за 

работа на ООУ “Добре Јованоски”- Прилеп, за учебната 2019/2020 година? Молам да 

крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 9 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 9“воздржани,  Одлуката е усвоена. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишна Програма за 

работа на ООУ “Добре Јованоски”- Прилеп, за учебната 2020/2021 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. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за 

работа на ООУ „Климент Охридски“-Прилеп, за учебната 2019/2020 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. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишна Програма за 

работа на ООУ „Климент Охридски“-Прилеп, за учебната 2020/2021 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. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за 

работа на ООУ “Рампо Левката”- Прилеп, за учебната 2019/2020 година? Молам да 

крене рака. 

 Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 9 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 9“воздржани,  Одлуката е усвоена. 
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Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишна Програма за 

работа на ООУ “Рампо Левката”- Прилеп, за учебната 2020/2021 година? Молам да 

крене рака. 

 Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 9 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 9“воздржани,  Одлуката е усвоена. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за 

работа на  ООУ “Кочо Рацин”- Прилеп, за учебната 2019/2020 година? Молам да 

крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 9 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 9“воздржани,  Одлуката е усвоена. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишна Програма за 

работа на ООУ “Кочо Рацин”- Прилеп, за учебната 2020/2021 година? Молам да 

крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 9 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 9“воздржани,  Одлуката е усвоена. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за 

работа на ООУ “Кирил и Методиј”с.Канатларци - Прилеп, за учебната 2019/2020 

година? Молам да крене рака. 

 Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 9 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 9“воздржани,  Одлуката е усвоена. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишна Програма за 

работа на ООУ “Кирил и Методиј”с.Канатларци- Прилеп, за учебната 2020/2021 

година? Молам да крене рака. 

 Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 9 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 9“воздржани,  Одлуката е усвоена. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за 

работа на  ООУ „Круме Волнароски“ с.Тополчани-Прилеп, за учебната 2019/2020 

година? Молам да крене рака. 

 Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 9 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 9“воздржани,  Одлуката е усвоена. 
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Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишна Програма за 

работа на ООУ „Круме Волнароски“с.Тополчани-Прилеп, за учебната 2020/2021 

година? Молам да крене рака. 

 Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 9 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 9“воздржани,  Одлуката е усвоена. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за 

работа на  ООУ „Страшо Пинџур“-с.Мало Коњари-Прилеп, за учебната 2019/2020 

година? Молам да крене рака. 

 Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 9 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 9“воздржани,  Одлуката е усвоена. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишна Програма за 

работа на ООУ „Страшо Пинџур“-с.Мало Коњари - Прилеп, за учебната 2020/2021 

година? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 9 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 9 “воздржани,  Одлуката е усвоена. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за 

работа на ООМУ “Ордан Михајлоски - Оцка”- Прилеп, за учебната 2019/2020 година? 

Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 9 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 9“воздржани,  Одлуката е усвоена. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишна Програма за 

работа на ООМУ “Ордан Михајлоски - Оцка”- Прилеп, за учебната 2020/2021 година? 

Молам да крене рака. 

 Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 9 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 9“воздржани,  Одлуката е усвоена. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за 

работа на СОУ Гимназија  “Мирче Ацев”- Прилеп, за учебната 2019/2020 година? 

Молам да крене рака. 

 Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 9 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 9“воздржани,  Одлуката е усвоена. 
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Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишна Програма за 

работа на СОУ Гимназија  “Мирче Ацев”- Прилеп, за учебната 2020/2021 година? 

Молам да крене рака. 

 Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 9 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 9“воздржани,  Одлуката е усвоена. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за 

работа на СОУ „Ристе Ристески Ричко“- Прилеп, за учебната 2019/2020 година? 

Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 9 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 9“воздржани,  Одлуката е усвоена. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишна Програма за 

работа на СОУ „Ристе Ристески Ричко“- Прилеп, за учебната 2020/2021 година? 

Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 9 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 9“воздржани,  Одлуката е усвоена. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за 

работа на СОУ “Орде Чопела”- Прилеп, за учебната 2019/2020 година? Молам да 

крене рака. 

 Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 9 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 9“воздржани,  Одлуката е усвоена. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишна Програма за 

работа на СОУ “Орде Чопела”- Прилеп, за учебната 2020/2021 година? Молам да 

крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 9 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 9“воздржани,  Одлуката е усвоена. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за 

работа на СОУ „Ѓорче Петров“- Прилеп, за учебната 2019/2020 година? Молам да 

крене рака. 

 Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 9 „воздржани“. 
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Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 9“воздржани,  Одлуката е усвоена. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишна Програма за 

работа на СОУ „Ѓорче Петров“- Прилеп, за учебната 2020/2021 година? Молам да 

крене рака. 

 Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 9 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 9 “воздржани,  Одлуката е усвоена. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за 

работа на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу“-Прилеп, за учебната 2019/2020 година? 

Молам да крене рака. 

 Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 9 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 9 “воздржани,  Одлуката е усвоена. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишна Програма за 

работа на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу“-Прилеп, за учебната 2020/2021 година? 

Молам да крене рака. 

 Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 9 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 9 “воздржани,  Одлуката е усвоена. 

 

Замолувам да влезат предлагачите од јавните претпријатија. 

Предлагам  5 минути пауза, ама да биде 5 минути паузата да не се 

повикуваме. 

(После паузата) 

 

По ТРИЕСЕТИПЕТТАТА и ТРИЕСЕТИШЕСТАТА точка од дневниот ред : – Одлука 
за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 година, на ЕЛС 
Општина Прилеп; и  

-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ЈКП ,,Комуналец ’’- Прилеп, пред да отворам претрес го повикувам 
претседателот на Комисијата за финансирање и буџет, г-дин Александар Китаноски  да 
го поднесе извештајот по овие точки. 

 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
Почитувани советници од страна на Комисијата за финансирање и буџет беше 

разгледан и Годишниот план за вработување во 2021 година, на ЕЛС, кој се однесува 
на Општина Прилеп. Со овој Годишен план во наредната година се планирани 22 
вработувања. Сепак усвојувањето на овој Годишен план не значи дека и сите овие 
вработувања ќе бидат реализирани во наредната година. Беше разгледан и Годишниот 
план за вработување во 2021 година, на ЈКП ,,Комуналец ’’- Прилеп со истиот во 
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наредната година се планирани да се реализираат 20 нови вработувања. Комисијата за 
финансирање и буџет предлага да се усвојат двата годинишни планови. Благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
Благодарам. Отворам претрес по точките. Дали некој бара збор? 

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

изјаснат. 

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

вработување во 2021 година, на ЕЛС Општина Прилеп? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 7 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 7 “воздржани,  Одлуката е усвоена. 

 

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

вработување во 2021 година, на ЈКП ,,Комуналец ’’-Прилеп? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 7 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 7 “воздржани,  Одлуката е усвоена. 

 

По ТРИЕСЕТИСЕДМАТА и ТРИЕСЕТИОСМАТА точка од дневниот ред : -
Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 година,на 
ЈП за ПУП Прилеп; и 

-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското 
работење на ЈП за ПУП Прилеп за период од 01.04.2020 година до 30.06.2020 
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. Повелете г-дине Китаноски. 

 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
Почитувани советници со Годишниот план за вработување во 2021 година,на ЈП 

за ПУП Прилеп се планирани да се реализираат 14 вработувања. Се работи за 
вработувања на 8 возачи, механичари, сообраќаен инженер и неколку слободни 
работни места. Сепак и за ова ЈП ова е само Годишен план и не значи дека истите ќе се 
реализираат во наредната година. 

Беше разгледан и Кварталниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП 
Прилеп за период од 01.04.2020 година до 30.06.2020 година, приходите во овој 
период се на 7,3 милиони денари, а расходите 11,5 милиони денари. Ваквите 
показатели за финансиското работење се поради намалените приходи во овој период 
од градскиот превоз кој што не работеше, намалените приходи од паркингот како и 
ненаплените приходи во делот архитектонска дејност кој во овој квартал како што ни 
беше објаснето и на Комисија не се фактурирани, а ова ЈП ги има сработено и ќе се 
фактурираат во следниот квартал. Комисијата за финансирање и буџет предлага да 
бидат усвоени и Годишниот план за вработување и Кварталниот извештај. Ви 
благодарам. 
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ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
Ви благодарам г-дине Китаноски. Отворам претрес по точките. Дали некој бара 

збор? Повелете г-дине Габроски. 
 
НИКОЛА ГАБРОСКИ: 
Добар ден на сите. Не би го коментирал ни Планот за вработување, ни 

Програмата, мислам и  тромесечниот извештај мислам ситуацијата е јасна, меѓутоа би 
имал едно прашање бидејќи настанува проблем со паркирање на возилата во 
централното градско подрачје. Од две катни гаражи едната е само во функција, 
другата не е. Од кои причини застана реализацијата и уписот на тој објект во имотни 
листови и добивање на дозволе за работа. Меѓутоа ме интересира имаше план да се 
направи во просторот на паркиралиштето од новата општинска зграда до поштата, да 
се направи паркинг на нивоа на еден дел да има на две нивоа паркинг и третата 
работа мислам во рамките на тоа третото прашање. Дали помошното паркиралиште 
позади зградите кои се позади градска кафана дали се мисли да се асфалтира или ќе 
остане така бидејќи има реакција од граѓаните со паркирањето се гледа голема 
прашина бидејќи е земјена површина. И прашање после констатацијата дали се 
размислува како да се надокнадат средствата кои што ќе се изгубат со веќе 
неможноста да се паркира на булеварот и нагоре сега на оваа „Прилепски бранители“ 
и по стара „Марксова“ . Дали се размислува за обезбедување други паркинг места од 
кои би се наплаќало надомест за паркирање со кој би се подобрила финансиската 
состојба на самото јавно претпријатие. Благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
Благодарам г-дине Габроски. Дали е некој подготвен да одговори на 

прашањето? Повелете директоре. 
 
ИЛИЈА ИВАНОСКИ: 
ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА ПУП: 
Добар ден почитувана Претседателке. Прв пат присуствувам откако вие 

преседавате, ви ја честитам функцијата. 
Добар ден до сите советници, медиуми и гости, 
По првото прашање г-дине Габроски во врска со катните гаражи. Двете катни 

гаражи кои што постојат во градов,односно една таа е во приватна сопственост а 
другата катна гаража што е новата кај пазарот кај реката, таа има одрден број на 
паркинзи кои што се наменети за сопствениците на објектите, односно за дуќанџиите. 
Тоа е во однос на првото прашање. 

Второто прашање ви беше за катната гаража помеѓу општината и поштата. 
Засега тоа ни е само како идеа,односно Општината треба да го внесе тој проект во 
Програмата за 2021 година за да можеме да го реализираме. Јас на советничката 
Стерјовска некни на Комисија и покажав некој проект кој што ни е замислен да го 
реализираме, а тој е предвиден за наредната година. Тој ќе биде да кажам на 4 нивоа, 
односно приземје, два ката и кровот ќе биде исто така користен и ќе биде поставен и 
лифт за да го искористиме просторот внатрешен, односно ќе имаме и паркинг простор 
предвиден околу самата катна гаража како што е сега. 

Во однос на третото прашање ви беше за прсторот позади УЈП или градска 
кафана, во моментов тој се расчистува таму, исчистен е. Наидовме на голем смет, шут 
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и се и сешто таму. Малце е застаната тука работата бидејќи имаме некои проблеми со 
сопствениците што се јавија позади, затоа е и стопирана работата. Во моментов на 
некој начин тој функционира, се користи. Таму поставивме и од овие бутките 
продажен центар. Во најбрз можен рок и тоа сето се средува. Планирано ни е во 
координација со Градоначалникот дека за две недели максимум ќе го завршиме тоа и 
ќе го пуштиме во употреба и тој исто така ќе биде асфалтиран бидејќи истото го 
прашавте, тој ќе биде асфалтиран. 

Е сега околу  четвртото прашање дали се предвидени други паркинзи, да 
предвиден е уште еден паркинг. Само да кажам дека овој паркинг ќе биде со 
површина од 1.500 м2. Ни е планиран некаде за да можеме по проектот по нашите 
замисли по прописите да паркираме некаде околу стотина возила, па сега понатаму ќе 
видиме. А уште еден паркинг ни е предвиден позади зградата пред „Ирнекс“, а знаете 
каде е зградата паркингот, позади нејзе знаеме за кој паркинг станува збор влезот во 
паркингот е помеѓу тринаесеттокатницата и зградата. Тука има две гаражи кои што се 
на диво поставени. Разговарано е и со газдите и мора да ни излезат во пресрет да си ги 
отстранат бидејќи се нелегално поставени. И исто така треба и тој простор да го 
исчистиме, да го средиме. Дали ќе го асфалтираме незнам во моментов, мислам дека 
треба да биде асфалтирано ќе го асфалтираме. Тој ќе биде со површина од 1.000 м2 
некаде по пропис по правило би бил седумдесетина возила. Е сега имаме дел 
паркинзи што ги користиме покрај реката од страната на црквата и од старо ВИП до 
мостот на „Кочо Рацин“ или „Современ дом“, таа продавница. Благодарам. 

 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
Ви благодарам г-дине Иваноски. Дали некој друг бара збор? 

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

изјаснат. 

Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на Годишниот план за 
вработување во 2021 година, на ЈП за ПУП Прилеп? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 7 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 7 “воздржани,  Одлуката е усвоена. 

 
Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на тримесечниот 

извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП - Прилеп за период од 01.04.2020 
година до 30.06.2020 година? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 7 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови  “за” и 7 “воздржани,  Одлуката е усвоена. 

 
 

По ТРИЕСЕТИДЕВЕТТАТА точка од дневниот ред : - Одлука за кофинансирање 
на Програма за работно ангажирање во рамките на проектот ‘‘Креирање можности за 
работа за сите-IV‘‘, пред да отворам претрес го повикувам претседателот на Комисијата 
за финансирање и буџет, г-дин Александар Китаноски  да го поднесе извештајот по 
оваа точка. Повели г-дине Китаноски. 
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АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
Се работи за давање на согласност на Општина Прилеп да учествува во 

кофинансирање во рамките на проектот ‘‘Креирање можности за работа за сите-IV‘‘ во 
максимален износ од 88.200 денари. Овој проект Општината го реализира во 
соработка со Агенцијата за вработување и со истиот ќе бидат ангажирани 7 лица од 
кои 4 се негователки во градиките и 3 во Домот за стари лица. Учеството како што 
напоменав е 20 % од Општината, а 80 % од страна на УНДП. Ви благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
Ви благодарам г-дине Китаноски. Отворам претрес по точката. Дали некој се 

јавува збор? Повелете г-дине Ајдини. 
 
САМИ АЈДИНИ: 
Благодарам почитувана Претседателке. Да не одземам многу време пошто 

подолг период сме во салава,многу кратко. Пошто проектот го знам и многу години 
изминатите години во дел од него учествував и го знам како пилот програма која што 
се работеше во Општината и еве сега дојде во фаза на проектирање и буџетирање од 
страна на Општината со учеството и тоа е за поздравување, но процесот врз основа на 
лицата и учеството, кое што го правеа по електронскиот пат или пријавите можеби кои 
што ги доставуваа до самата Општина, немам навистина забелешки врз основа на 
лицата, но процесот кој што се одвива врз основа на доументацијата дали тие лица се 
соодветни кои што или можеби приближно веќе ја познаваат работата и се ангажираат 
во тие институции, се ангажираат во тие институции за да помогнат во оваа состојба. 
Јас не видов во, во... можеби и грешам исправете ме. Не видов во самата 
документација за изборот за лицата кој што се направи и кои лица ќе бидат 
ангажирани пошто колегата кажа во Здравствен дом и негователи 4 во градинкии 3 
таму пошто имаше и втора категорија каде што беа повикувани и роми или жени кои 
што се самохрани итн. За да бидат ангажирани исто како ктитори или медијатори или 
незнам како ги наведоа не е проблем. Тој проект подолги години се работеше од 
страна на организациите заедно со Општината и сега ќе биде презвемен од страна на 
Општината и сега ќе бидат ангажирани во ООУ „Добре Јованоски“ – Прилеп две лица 
колку што знам. Не видов во документацијата за изборот и ќе повторам кои лица се,  
дали имаат искуство, дали работеле со деца пошто сме во време на пандемија Covid 
19, дали знаат да се сносат со нив, ќе бидат присутни со нив, дали се запазени сите 
мерки итн. Од таа гледна точка не гледам дека целиот процес е запазен и виден и 
можеби вие сте информирани. Еве јас не сум информиран, некој нека ми каже дали тој 
процес е запазени дали ги знаеме за кого станува збор и дали соодветно ќе бидат на 
тие места каде што ќе бидат распоредени? Ви благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
Ви благодарам г-дине Ајдини. Задолжувам еве од службите да ве информираат 

во писмена форма. Но, ние денеска носиме одлука само за учество на Општината за 
кофинансирање на оваа Програма согласно минатогодишните искуства за ангажирање 
на вакви лица. Знаете дека моите сознанија се во насока работат 4 часа во текот на 
еден работен ден. Треба да имаат соодветно средно образование и бидејќи е 
посрдник Агенцијата за вработување, зборувам за минатогодишните искуства. За оваа 
година ќе си добиете детални информации, ги задолжувам еве службите да ви 
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одговорат писмено. Значи посредник беше Агенцијата за вработување и требаше да 
бидат мислам активни баратели на вработување во Агенцијата. Повелете. 

 
САМИ АЈДИНИ: 
Само како дополнување благодарам. Значи проектот го знам точно знам како е 

финансиран, знам како е од страната на УНДП и како е донесен и во Општината. 
Комплетно се сложувам реков и го поддржувам проектот. Но зборував врз основа на 
процесот затоа што општината врз онова на 20 % финансиите кои што ги даваме за 
работно ангажирање на лица дали 4 сати, да 4 сати ќе бидат, но каде ќе бидат еве 
комплетно пак кажав. Значи имаме проблем со простории имаме повеќе деца 
ангажирани, протоколи треба да се запазат итн. Значи треба да има посебни училници,  
простории, ходници итн. Сето тоа ми дава за право да прашаме дали тие лица беа 
повикани на обука, знаат како со тие лица? Дали можеби се од изминатата година кои 
што учествуваат во проектот, па сега оваа година се повикаа во делот на искуството, па 
да помогнат во тој процес итн. Затоа што ние ја немаме листата, не знаеме за кого 
станува збор. Многу е добро мислам еве од моја страна како советник и во иднина да 
бараме кога некој ангажираме и во управни одбори што ни носат, незнам да видиме 
СИВИ искуство, работа,биографија итн. Да знаев и за овие лица за кого Општината ќе 
вложи средства. Не се големи средства, ама на некој многу му значат. Значи како 
пилот проект кој штио се работи за износ на таа сума треба да се финансира од 
Општината и некој треба да има одговорност за тоа. Значи јас за тоа зборувам. А во 
однос на активни баратели, неактивни баратели, ако зборуваме за тој дел Агенцијата 
за вработување на сите  лица имаше информација доставени од страна на Агенцијата 
за вработување на Македонија дека тие лица кои што на време напандемија од COVID 
19 не се пријави во  Агенцијата за вработување, по службена одговорност ќе бидат 
информирани по порака. Ниедно лице не е информирано по порака затоа што јас ќе ви 
кажам во делот од тие лица кои што имаа барем проблем во овој период ги враќаа, на 
шалтер ги задржуваа, картончето не им го земаа, ќе ви пратиме порака, имаме 
проблеми со системот, ќе добиете пораки итн. Да значи тоа се случи пред 2 – дена ако 
не се лажам,веќе почнаа луѓето да добиваат пораки на своите телефони и се за од 1-ви 
Октомври. Ако веќе ги земаме како активни за од 1-ви Октомври, а изминатиот период 
не биле активни баратели тогаш како ги ангажираме како активни баратели? Значи не 
е  соодветно еднакво на оние другите кои што барале да се пријават на конкурсот или 
на огласот да бидат ангажирани, тоа е. Ви благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
Ви благодарам г-дине Сами.  По однос на пријавувањето во Агенцијата значи со 

физичко присуство им беше кажано дека му се продолжува, односно му се евидентира 
барањето на работа во Агенцијата, а за другите прашања по однос на тоа како ќе се 
одвива изборот   оваа година, еве ги задолживме службите да добијате соодветен 
одговор. 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 Одлука за кофинансирање на Програма за работно 
ангажирање во рамките на проектот ‘‘Креирање можности за работа за сите-IV‘‘? 
Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
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21 членови на Советот гласаа „за“. 

Констатирам дека,  Одлуката е едногласно усвоена. 

 
По точките од ЧЕТИРИЕСЕТТАТА до ЧЕТИРИЕСЕТИОСМАТАТА од дневниот 

ред: - Решение за измена и дополнување на решението за избор на Комисија за 
мандатни прашања, избори и именувања; 

-Решение за измена и дополнување на решението за формирање Комисија 
за општествени дејности и правата на децата; 

-Решение за измена и дополнување на решението за формирање Комисија 
за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина; 

-Одлука за измена и дополнуванње на Одлуката за формирање на Локален 
Совет за  превенција; 

-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за формирање на Локалнa 
комисиja за борба против трговија со луѓе и илегална миграција во Општина 
Прилеп; 

-Решение за разрешување и именување на член во Надзорниот одбор за 
контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп. 

-Решение за разрешување и именување на член во Надзорниот одбор за 
контрола на материјално-финансиското работење на ЈКП „Комуналец“-Прилеп; 

-Решение за разрешување и именување на членoви во Управниот одбор на 
ЈКП „Комуналец“-Прилеп; и 

-Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на 
Јавно претпријатие за енергетски дејности “Енерго-Прилеп“ Прилеп, пред да 
отворам претрес го повикувам претседателот на Комисијата за мандатни прашања 
избор и именување г-дин Валентин Божиноски да го поднесе извештајот по овие 
точки. Повелете г-дине Божиноски. 

 
ВАЛЕНТИН БОЖИНОСКИ: 
Благодарам почитуван Претседател, почитувани членови на Совет, добар 

ден. 
Комисијата за мандатни прашања избор и именување вчера во 14 часот 

одржа седница по претходно презентираните точки и им предлага на Советот. 
По првата точка Решение за измена и дополнување на решението за избор 

на Комисија за мандатни прашања, избори и именувања, со ова Решение се врши 
измена и дополнување така што на местото од Петар Ристески се именува Никола 
Габроски. 

 По втората точка од дневниот ред: - Решение за измена и дополнување на 
решението за формирање Комисија за општествени дејности и правата на децата, 
со ова Решение се врши измена и дополнување така што на местото од Еленче 
Ташкоска се именува Ивона Кузмановиќ. 

По третата точка од дневниот ред: -Решение за измена и дополнување на 
решението за формирање Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на 
животната средина, со ова Решение се врши измена и дополнување така што на 
местото од членовите: Еленче Ташкоска и Петар Ристески се именуваат членовите: 
Тони Камчески и Ирена Стерјовска – Локвенец. 

По точката: - Одлука за измена и дополнуванње на Одлуката за формирање 
на Локален Совет за  превенција, поради престанок на мандатот на поранешниот 
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Претседател на Совет, Миле Талевски, Комисијата формирана претходно, предлага 
на негово место да биде новиот Претседател на Совет Еленче Ташкоска. 

По точката: - Одлука за измена и дополнување на Одлуката за формирање 
на Локалнa комисиja за борба против трговија со луѓе и илегална миграција во 
Општина Прилеп исто така член беше поранешниот Претседател Миле Талевски, а 
Комисијата предлага да биде член Еленче Ташкоска. 

По точката: - Решение за разрешување и именување на член во Надзорниот 
одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за ПУП - Прилеп со 
ова Решение се разрешува од член во Надзорен одбор на ЈП за ПУП – Прилеп, Дејан 
Тошески врз основа на неговата неотповиклива оставка, а на негово место се 
именува Наташа Стефаноска – Матракоска, дипломиран Правник. 

По точката: - Решение за разрешување и именување на член во Надзорниот 
одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈКП „Комуналец“-
Прилеп со ова решение се разрешува од член во Надзорниот одбор за контрола на 
материјално-финансиското работење на ЈКП „Комуналец“-Прилеп, Александар 
Чапкуноски врз основа на неговата неотповиклива оставка, а за нов член се именува 
Ристески Владимир, дипломиран магистер по кривично право. 

По точката: - Решение за разрешување и именување на членoви во 
Управниот одбор на ЈКП „Комуналец“-Прилеп, со ова Решение се разрешуваат: Игор 
Јорданоски од член во Управниот одбор на ЈКП „Комуналец“ врз основа на неговата 
неотповиклива оставка и Александар Ѓорѓиоски врз основа на барањето поднесено 
на 15.09.2020 година, а за членови во УП на ЈКП „Комуналец“ се именуваат 
Викторија Николоска дипломиран економист и Анета Коруноска, дипломиран 
економист. 

По точката: - Решение за разрешување и именување на член во Управниот 
одбор на Јавно претпријатие за енергетски дејности “Енерго-Прилеп“ Прилеп, со 
ова Решение се разрешува Симона Макреска од член на ЈП за енергетски дејности 
врз основа на нејзината неотповиклива оставка, а за член во УО на ЈП за енергетски 
дејности “Енерго-Прилеп“ - Прилеп се именува Дарко Николоски дипломиран 
стоматолог. 

Комисијата му предклага на Советот овие предлкози да бидат усвоени. 
Благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
Ви благодарам г-дине Божиноски. Отворам претрес по точките. 
Дали некој од членовите на Советот бара збор? 
Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот, да се 

изјаснат. 
Кој е „за” усвојување на - Решение за измена и дополнување на решението 

за избор на Комисија за мандатни прашања, избори и именувања? Молам да крене 
рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

21 членови на Советот гласаа „за“, 

Констатирам дека Решението е едногласно усвоено. 
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Кој е „за” усвојување на Решение за измена и дополнување на решението 
за формирање Комисија за општествени дејности и правата на децата? Молам да 
крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

21 членови на Советот гласаа „за“, 

Констатирам дека Решението е едногласно усвоено. 

 
Кој е „за” усвојување на Решение за измена и дополнување на решението 

за формирање Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната 
средина? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

21 членови на Советот гласаа „за“, 

Констатирам дека Решението е едногласно усвоено. 

 
Кој е „за” усвојување на Одлука за измена и дополнување на Одлуката за 

формирање на Локален Совет за превенција? Молам да крене рака. 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

21 членови на Советот гласаа „за“, 

Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 

 
Кој е „за” усвојување на Одлука за измена и дополнување на Одлуката за 

формирање на Локалнa комисиja за борба против трговија со луѓе и илегална 
миграција во Општина Прилеп? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

21 членови на Советот гласаа „за“, 

Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 

 
Кој е „за” усвојување на -Решение за разрешување и именување на член во 

Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за 
ПУП Прилеп? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 7 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови „за“ и 7 „воздржани“ Решението е усвоено. 

 
Кој е „за” усвојување на - Решение за разрешување и именување на член во 

Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈКП 
„Комуналец“-Прилеп? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 7 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови „за“ и 7 „воздржани“ Решението е усвоено. 

 
Кој е „за” усвојување на - Решение за разрешување и именување на 

членoви во Управниот одбор на ЈКП „Комуналец“-Прилеп? Молам да крене рака. 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
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14 членови на Советот гласаа „за“ и 7 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14 гласови „за“ и 7 „воздржани“ Решението е усвоено. 

 
Кој е „за” усвојување на - Решение за разрешување и именување на член во 

Управниот одбор на Јавно претпријатие за енергетски дејности “Енерго-Прилеп“ 
Прилеп? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 7 „воздржани“. 

Констатирам дека со 14  гласови „за“ и 7 „воздржани“, решението е усвоено. 

 

По точките од ЧЕТИРИЕСЕТИДЕВЕТТАТА до ШЕЕЕСЕТИТРЕТАТА од дневниот 

ред, кои се однесуваат на легализации, пред да отворам претрес го повикувам 

пртеседателот на Комисијата за урбанизам и заштита на животната средина г-дин 

Никола Багески да поднесе извештај по однос на овие точки: 

 

НИКОЛА БАГЕСКИ: 

Благодарам Претседателе, почитувани колеги советници,  

Комисијата за урбанизам и заштита на животната средина ги разгледа 

точките, кои се денес на дневен ред на седницата на Совет и едногласно на 

советниците им предлага да бидат усвоени со една мала техничка измена во 

Барањето на Танас Костов на местото зборовите „бесправен објект“ да бидат 

заменети со зборовите „бесправните објекти“ затоа што се работи за два објекти. 

Благодарам. 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 

Благодарам г-дине Багески. Отворам претрес по точките. Дали некој од 

членовите на Советот бара збор? 

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.1348-КО Селце, на барање од Благоја Неделкоски? 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.353-КО Волково, на барање од Благоја Стојаноски? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласаа „за“. 
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Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 
  
 Кој е „за” усвојување на Одлука за 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.726-КО Кадино Село, на барање од Гоце Митрески? 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.501-КО Варош, на барање од Златко Сиљаноски? 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.1613-КО Топлица, на барање од Александра Данаилова? 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.532 
КО Леништа, на барање од Гоце Гически? 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.3006 КО Ракле, на барање од Зоран Талевски? 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.3210/1 КО Ореовец, на барање од Кире Пејоски? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
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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.5/1 
КО Лениште, на барање од Лила Јорданоска? 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.1062/7 КО Плетвар, на барање од Љубен Конески? 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.360 
КО Беровци, на барање од Петар Мирчески? 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.1338/1-КО Прилеп, на барање од Сејхан Алиоски? 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.204 
КО Селце, на барање од Снежа Маркоска? 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 бесправните објекти на КП 
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бр.2863 КО Прилеп и КП бр.2864 КО Прилеп, на барање од Танас Костов? 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 измена и дополнување 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.359-КО Прилеп, на барање од Петрески 
Бени? Молам да крене рака. 

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

седница заврши. На сите присутни ви посакувам пријатен ден. Ви благодарам за 
присуството. 

 
По исцрпувањето на дневниот ред, седницата заврши во 14,оо  часот. 
 
 

   
Број 09 -2322/1     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.09.2020 година  на Совет на Општина Прилеп 
     П р и л е п             Еленче Ташкоска 

 
СТЕНОГРАФ 

Горица Чатлеска 
 

 
 
 


