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З  А  П  И  С  Н  И  К 
Од  48-мата седница на Советот на Општина Прилеп, одржана  

на 22.10.2020 година,  со почеток во 12,25 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  48-мата седница на Советот на Општина Прилеп  и 

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

  На самиот почеток пред седницата да ви се извинам затоа што го 
пречеровим поетокот на времето закажано за седница, меѓутоа, од 
оправдани причини се надевам дека сите че имате разбирање за тоа. И да 
најавам дека ова е последна седница, која што ја работиме со физичко 
присуство. Од следната седница со оглед на состојбата ќе се овозможат 
услови седниците да ги водиме онлајн. 

 
 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 47-та седница го  
ставам на гласање? 
              Дали има забелешки по записникот? 
              Кој  е “за” усвојување на записникот од 47-мата 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-Измени и дополнувања на Буџет на Општина Прилеп за 

2020 година. 
2. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2021 година, на ЈКП ,,Водовод и канализација’’-
Прилеп. 
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3. Предлог-Одлука за давање согласност на Измената и 
дополнувањето на Годишниот план за вработување во 2020 година, 
на ЈКП ‘’Комуналец’’-Прилеп. 

4. Предлог-Одлука за усвојување на Програмата за управување на 
отпад на територијата на Општина Прилеп за 2021 година, на ЈКП 
„Комуналец“ Прилеп. 

5. Предлог-Одлука за усвојување на Програмата за одржување на 
јавна чистота на територијата на Општина Прилеп за 2021 година, на 
ЈКП „Комуналец“ Прилеп. 

6. Предлог-Одлука за усвојување на Програмата за работа и 
одржување на градските гробишта и капела за 2021 година, на ЈКП 
„Комуналец“ Прилеп. 

7. Предлог-Одлука за усвојување на Програмата за одржување и 
користење на паркови, зеленило, парк-шуми и рекреативни 
површини и програма за подигање и одржување на зеленило за 
2021 година, на ЈКП „Комуналец“ Прилеп. 

8. Предлог-Одлука за усвојување на Програмата за стационар за 
згрижување на животни скитници (Шинтерска Служба) на Општина 
Прилеп за 2021 година, на ЈКП „Комуналец“ Прилеп. 

9. Предлог-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за 
финансиското работење на ЈКП „Пазари“ - Прилеп, за период од 
01.07.2020 година до 30.09.2020 година. 

10. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за 
вработување во 2021 година, на ЈОУ Градска Библиотека ,,Борка 
Талески’’-Прилеп. 

11. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за работа на ЈОУДГ 
,,Наша иднина’’-Прилеп, за 2019/2020 година. 

12. Предлог-Одлука за усвојување на Годишната Програма за работа на 
ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп за 2020/2021 година. 

13. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за работа на 
воспитна група со помал број на деца во ЈОУДГ„Наша иднина”- 
Прилеп во објектите во други просторни услови во с.Канатларци, 
Големо Коњари и Беровци, како и согласност за работа на 
воспитните групи со помал број на деца во ЈОУДГ „Наша иднина” - 
Прилеп во објектите во ,,Бончејца,, ,,Тризла,, „Гоце Делчев,, ,,Мирче 
Ацев,, ,,Рампо Левката,, и ,,Работнички,, согласно Протоколот за 
активности во установите за загрижување на деца по престанување 
на траењето на вонредната состојба, донесен од страна на Владата 
на Република Северна Македонија. 
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14. Предлог-Одлука за подигање, чување, одржување, заштита и 
користење на  спомен обележје-спомен плочи поставени на сквер 
(патека) во чест на  славните личности од областа на културата од 
Прилеп. 

15. Предлог-Одлука за прифаќање на донација на Општина Прилеп од 
„МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП“. 

16. Предлог-Решение за избор на претседател на Комисијата за 
општествени дејности и права на децата. 

17. Предлог-Решение за разрешување и именување на претставник на 
Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООУ  “Круме 
Волнароски”-с. Тополчани-Прилеп. 

18. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за отстранување 
на електронски отпад-компјутерска опрема од проектот ,,Компјутер 
за секое дете,, на СОУ ,,Ристе Ристески-Ричко”-Прилеп 

19. Предлог-Одлука за донесување на Регулациски план на ГУП за Град 
Прилеп, четврт 5, блок 5.4, КО Прилеп, Општина Прилеп. 

20. Предлог-Одлука за донесување на Регулациски план на ГУП за Град 
Прилеп, четврт 10, блок 10.11, КО Прилеп, Општина Прилеп. 

21. Предлог-Одлука за утврдување услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.4002/5 – КО Варош, на барање од Василе Пејкоски. 

22. Предлог-Одлука за утврдување услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.333/2- КО Прилеп, на барање од Дејан Андоноски. 

23. Предлог-Одлука за утврдување услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.904-КО Прилеп, на барање од  Димко Наумоски. 

24. Предлог-Одлука за утврдување услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.2561/7- КО Ореовец, на барање од  Јадранка 
Димовска. 

25. Предлог-Одлука за утврдување услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.3229/3- КО Ореовец и КП бр.3229/4- КО Ореовец, на 
барање од  Марјан Нестороски. 
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26. Предлог-Одлука за утврдување услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.402/3-КО Прилеп, на барање од  Марјан Петрески и 
Славица Боцеска. 

27. Предлог-Одлука за утврдување услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.2001- КО Присад, КП бр.2020 - КО Присад и КП бр. 
2076-КО Присад, на барање од  Боро Николоски. 

28. Предлог-Одлука за утврдување услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот 
објект на КП бр.4691-КО Прилеп, на барање од  Зоран Ристевски. 

 
 
 
ПРЕДЛАГАМ ДНЕВНИОТ РЕД ДА ГО ДОПОЛНИМЕ СО СЛЕДНИТЕ ТОЧКИ: 

 
1. Предлог-Заклучок –Изјава дека Општина Прилеп ги исполнува 

условите. 
2. Предлог-Одлука за давање согласност и овластување за 

потпишување на Договор за грант,согласно Договор за 
финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Северна 
Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: 
“Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со 
Законот за задолжување на Република Северна Македонија со заем 
кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по 
Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен 
весник на РСМ“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства 
согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и 
одведување на отпадни води“ (“Службен весник на РСМ“ број 
154/2010), меѓу Општина Прилеп и Министерство за транспорт и 
врски на Република Северна Македонија. 

3. Предлог-Одлука за давање согласност и овластување за измирување 
односно пренасочување на средства од буџетската сметка на 
Општина Прилеп. 

4. Предлог-Одлука за определување услови и начин на давање под 
закуп на недвижен имот кој се наоѓа на КП 15641 сопственост на 
ЕЛС-Општина Прилеп, во  постапка со електронско јавно наддавање. 
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5. Предлог-Одлука за определување услови и начин на давање под 
закуп на недвижен имот кој се наоѓа на КП 10029 сопственост на 
ЕЛС-Општина Прилеп, во  постапка со електронско јавно наддавање. 

 
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”?  
Сите членови на советот гласаа „за”. 

              Констатирам  дека  дневниот ред  е  едногласно усвоен. 
 
 
    По ВТОРАТА и ТРЕТАТА точка од дневниот ред : - Одлука за 

давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 година, 

на ЈКП ,,Водовод и канализација’’-Прилеп; - 

-Одлука за давање согласност на Измената и дополнувањето на 
Годишниот план за вработување во 2020 година, на ЈКП ‘’Комуналец’’-
Прилеп, имајќи во предвид дека на претходната седница на Советот по 
однос на првата точка добивме позитивен извештај,  го повикувам  
претседателот на Комисијата за финансирање и буџет, г-дин Александар 
Китаноски да поднесе извештај по втората точка  

 
АЛЕКСАНДАР КИРАНОСКИ: 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:  
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 Одлуката за давање согласност на 

Годишниот план за вработување во 2021 година, на ЈКП ,,Водовод и 

канализација’’-Прилеп?  

Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

14 членови на Советот гласаа “за” и 10 “воздржани”.   

Констатирам дека со 14 гласови “за” и 10 “воздржани”, Одлуката е 

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

Измената и дополнувањето на Годишниот план за вработување во 2020 

година, на ЈКП ‘’Комуналец’’-Прилеп?  

Молам да крене рака. 

 Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

15 членови на Советот гласаа “за” и 9 “воздржани”.   

Констатирам дека со 15 гласови “за” и 9 “воздржани”, Одлуката е 

усвоена. 

 

По ЧЕТВРТАТА, ПЕТТАТА, ШЕСТАТА, СЕДМАТА и ОСМАТА точка од 

дневниот ред: -Одлука за усвојување на Програмата за управување на 

отпад на територијата на Општина Прилеп за 2021 година, на ЈКП 

„Комуналец“ Прилеп; 

-Одлука за усвојување на Програмата за одржување на јавна 

чистота на територијата на Општина Прилеп за 2021 година, на ЈКП 

„Комуналец“ Прилеп; 

-Одлука за усвојување на Програмата за работа и одржување на 

градските гробишта и капела за 2021 година, на ЈКП „Комуналец“ Прилеп; 

-Одлука за усвојување на Програмата за одржување и користење на 

паркови, зеленило, парк-шуми и рекреативни површини и програма за 

подигање и одржување на зеленило за 2021 година, на ЈКП „Комуналец“ 

Прилеп; и  

-Одлука за усвојување на Програмата за стационар за згрижување 

на животни скитници (Шинтерска Служба) на Општина Прилеп за 2021 

година, на ЈКП „Комуналец“ Прилеп, пред да отворам претрес го 

повикувам претседателот на Комисијата за урбанизам и заштита на 

животната средина г-дин Никола Багески да го поднесе извештајот по 

однос на овие точки:  

 

НИКОЛА БАГЕСКИ: 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 

САМИ АЈДИНИ: 

ДИРЕКТОР НА ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ 

ДАРЕ ЦВЕТАНОСКИ: 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 



7 
 

САМИ АЈДИНИ: 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 

ЉУПЧО  

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 

САМИ АЈДИНИ: 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 

Отворам претрес по точките. Дали уште 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 Одлуката за усвојување на Програмата за 

управување на отпад на територијата на Општина Прилеп за 2021 година, 

на ЈКП „Комуналец“ Прилеп.? 

 Молам да крене рака. 

 Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

15 членови на Советот гласаа “за”, 1 „против“ и 6 “воздржани”.   

Констатирам дека со 15 гласови “за”, 1 „против“ и 6 “воздржани”, 

Одлуката е усвоена. 

 

Кој е „за” усвојување Одлуката за усвојување на Програмата за 

одржување на јавна чистота на територијата на Општина Прилеп за 2021 

година, на ЈКП „Комуналец“ Прилеп?  

Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

15 членови на Советот гласаа “за”, 1 „против“ и 6 “воздржани”.   

Констатирам дека со 15 гласови “за”, 1 „против“ и 6 “воздржани”, 

Одлуката е усвоена. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлуката за усвојување на Програмата за 

работа и одржување на градските гробишта и капела за 2021 година, на 

ЈКП „Комуналец“ Прилеп?  

Молам да крене рака. 

 Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

15 членови на Советот гласаа “за”, и 7 “воздржани”.   
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Констатирам дека со 15 гласови “за”, и 7 “воздржани”, Одлуката е 

усвоена. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлуката за усвојување на Програмата за 

одржување и користење на паркови, зеленило, парк-шуми и 

рекреативни површини и програма за подигање и одржување на 

зеленило за 2021 година, на ЈКП „Комуналец“ Прилеп?  

Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

15 членови на Советот гласаа “за”, и 7 “воздржани”.   

Констатирам дека со 15 гласови “за”, и 7 “воздржани”, Одлуката е 

усвоена. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Програмата за 

стационар за згрижување на животни скитници (Шинтерска Служба) на 

Општина Прилеп за 2021 година, на ЈКП „Комуналец“ Прилеп? 

Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

15 членови на Советот гласаа “за”, и 7 “воздржани”.   

Констатирам дека со 15 гласови “за”, и 7 “воздржани”, Одлуката е 

усвоена. 

Предлагам пауза од 5 минути. 

После паузата. 

 

  По ДЕВЕТТАТА точка од дневниот ред : - Одлука за давање 
согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП 
„Пазари“ - Прилеп, за период од 01.07.2020 година до 30.09.2020 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. 
 

АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
 

           Отворам претрес по точката. Дали некој бара збор? 
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           Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот, 

да се изјаснат. 

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

тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Пазари“ - 

Прилеп, за период од 01.07.2020 година до 30.09.2020 година?  

Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

15 членови на Советот гласаа “за”, и 7 “воздржани”.   

Констатирам дека со 15 гласови “за”, и 7 “воздржани”, Одлуката е 

усвоена. 

 

По ДЕСЕТТАТА точка од дневниот ред : - Одлука за давање 
согласност на Годишниот план за вработување во 2021 година, на ЈОУ 
Градска Библиотека ,,Борка Талески’’-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. 

 
 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ:  
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:  
Благодарам г-дине Кираноски. Отворам претрес по точката. 
Дали некој бара збор?  
Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на 

Советот, да се изјаснат. 
 
Кој е „за” усвојување на Одлуката за давање согласност на 

Годишниот план за вработување во 2021 година, на ЈОУ Градска 
Библиотека ,,Борка Талески’’-Прилеп?  

Молам да крене рака. 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

16 членови на Советот гласаа “за”, и 6 “воздржани”.   

Констатирам дека со 16 гласови “за”, и 6 “воздржани”, Одлуката е 

усвоена. 

 
По ЕДИНАЕСЕТТАТА, ДВАНАЕСЕТТАТА и ТРИНАЕСЕТТАТА точка од 
дневниот ред: - Одлука за усвојување на Извештајот за работа на ЈОУДГ 
,,Наша иднина’’-Прилеп, за 2019/2020 година; 
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-Одлука за усвојување на Годишната Програма за работа на 
ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп за 2020/2021 година; и 

- Одлука за давање согласност на Одлуката за работа на воспитна 
група со помал број на деца во ЈОУДГ„Наша иднина”- Прилеп во 
објектите во други просторни услови во с.Канатларци, Големо Коњари и 
Беровци, како и согласност за работа на воспитните групи со помал број 
на деца во ЈОУДГ „Наша иднина” - Прилеп во објектите во ,,Бончејца,, 
,,Тризла,, „Гоце Делчев,, ,,Мирче Ацев,, ,,Рампо Левката,, и 
,,Работнички,, согласно Протоколот за активности во установите за 
загрижување на деца по престанување на траењето на вонредната 
состојба, донесен од страна на Владата на Република Северна 
Македонија, пред да отворам претрес го повикувам известителот на 
Комисијата за општествени дејности и заштита на правата на децата, г-
ѓа Светлана Велеска  да го поднесе извештајот по овие точки. 

 
СВЕТЛАНА ВЕЛЕСКА:   
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Благодарам. Отворам претрес по точката. Кој сака збор молам 

да се јави. 
 
НИКОЛА ГАБРОСКИ: 
АНДРИЈАНА РИСТЕСКА: 
ПЕЦКО ТОДОРОСКИ: 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
НИКОЛА ГАБРОСКИ: 
ПЕЦКО ТОДОРОСКИ: 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Благодарам директоре. 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 усвојување на Извештајот за 

работа на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп, за 2019/2020 година?  
Молам да крене рака. 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

16 членови на Советот гласаа “за”, и 6 “воздржани”.   

Констатирам дека со 16 гласови “за”, и 6 “воздржани”, Одлуката е 

усвоена. 
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Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишната 
Програма за работа на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп за 2020/2021 
година?  

Молам да крене рака. 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

16 членови на Советот гласаа “за”, и 6 “воздржани”.   

Констатирам дека со 16 гласови “за”, и 6 “воздржани”, Одлуката е 

усвоена. 

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

Одлуката за работа на воспитна група со помал број на деца во 
ЈОУДГ„Наша иднина”- Прилеп во објектите во други просторни услови 
во с.Канатларци, Големо Коњари и Беровци, како и согласност за работа 
на воспитните групи со помал број на деца во ЈОУДГ „Наша иднина” - 
Прилеп во објектите во ,,Бончејца,, ,,Тризла,, „Гоце Делчев,, ,,Мирче 
Ацев,, ,,Рампо Левката,, и ,,Работнички,, согласно Протоколот за 
активности во установите за загрижување на деца по престанување на 
траењето на вонредната состојба, донесен од страна на Владата на 
Република Северна Македонија?  

Молам да крене рака. 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

16 членови на Советот гласаа “за”, и 6 “воздржани”.   

Констатирам дека со 16 гласови “за”, и 6 “воздржани”, Одлуката е 

усвоена. 

 

По ПРВАТА точка од дневниот ред: -  Измени и дополнувања на 

Буџет 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 поднесе извештајот по овaa точкa. 

 

АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Благодарам. Отворам претрес по точката. Кој сака збор, молам да 

се јави. 

ДРАГЕ ЗВЕЗДАКОСКИ: 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 



12 
 

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 Измените и дополнувањата на Буџетот на 

Општина Прилеп за 2020 година со предложените амандмани?  

Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

16 членови на Советот гласаа “за”, и 4 “воздржани”.   

Констатирам дека со 16 гласови “за”, и 4 “воздржани”, Измените и 

дополнувањата на Буџетот се усвоени. 

 
По ЧЕТИРИНАЕСЕТТАТА точка од дневниот ред: -  Одлука за 

подигање, чување, одржување, заштита и користење на  спомен 
обележје-спомен плочи поставени на сквер (патека) во чест на  славните 
личности од областа на културата од Прилеп, пред да отворам претрес 
го повикувам претседателот на Комисијата за одбележување на 
значајни празници и манифестации г-дин Тони Камчески да го поднесе 
извештајот по оваа точка. 

 
ТОНИ КАМЧЕСКИ: 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
Благодарам г-дине Камчески. Отворам претрес по точката. Дали 

некој од членовите на Советот бара збор? 
 
САМИ АЈДИНИ: 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
Благодарам г-дине Ајдини. 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 подигање, чување, 

одржување, заштита и користење на  спомен обележје-спомен плочи 
поставени на сквер (патека) во чест на  славните личности од областа на 
културата од Прилеп?  

Молам да крене рака. 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

19 членови на Советот гласаа “за”.   

Констатирам дека со 19 гласови “заОдлуката е усвоена. 
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По ПЕТНАЕСЕТТАТА точка од дневниот ред: -  Одлука за 

прифаќање на донација на Општина Прилеп од „МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ 

АД ПРИЛЕП“, пред да отворам претрес го повикувам пртеседателот на 

Комисијата за финансирање и буџет г-дин Александар Китаноски да 

поднесе извештај по однос на оваа точка: 

 

АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Благодарам г-дине Китаноски Отворам претрес по точката. Кој 
сака збор, молам да се јави. 

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

 
Кој е „за” усвојување на Одлуката за прифаќање на донација на 

Општина Прилеп од „МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП“? 
Молам да крене рака. 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

Сите членови на Советот гласаа “за”.   

Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 

 
По ШЕСТНАЕСЕТТАТА  и СЕДУМНАЕСЕТТАТА точка од дневниот 

ред: -  Решение за избор на претседател на Комисијата за општествени 
дејности и права на децата; и 

- Решение за разрешување и именување на претставник на 

Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООУ  “Круме Волнароски”-с. 

Тополчани-Прилеп, пред да отворам претрес го повикувам 

пртеседателот на Комисијата за мандатни прашања избор и именување 

г-дин Валентин Божиноски да поднесе извештај по однос на овие точки: 

 

ВАЛЕНТИН БОЖИНОСКИ: 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Благодарам г-дине Божиноски. 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 Решението за избор на претседател на 
Комисијата за општествени дејности и права на децата “? 

Молам да крене рака. 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

Сите членови на Советот гласаа “за”.   

Констатирам дека Решението е едногласно усвоено. 

 
Кој е „за” усвојување на Решението за разрешување и 

именување на претставник на Општина Прилеп во Училишниот одбор 
на ООУ  “Круме Волнароски”-с. Тополчани-Прилеп “? 

Молам да крене рака. 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
15 членови на Советот гласаа „за“ и 4 „воздржани“. 
констатирам дека со 15 гласови “за” и 4 “воздржани”,  

Решението е усвоено. 
 

По ОСУМНАЕСЕТТАТА точка од дневниот ред: - Одлука за давање 

согласност на Одлуката за отстранување на електронски отпад-

компјутерска опрема од проектот ,,Компјутер за секое дете,, на СОУ 

,,Ристе Ристески-Ричко”-Прилеп, пред да отворам претрес го повикувам 

пртеседателот на Комисијата за финансирање и буџет г-дин Александар 

Китаноски да поднесе извештај по однос на оваа точка: 

 

АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Благодарам г-дине Китаноски Отворам претрес по точката. Кој 
сака збор, молам да се јави. 

 
САМИ АЈДИНИ: 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
МАРИЈА МАРКОСКА – ТРАЈАНОСКА: 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА. 
САМИ АЈДИНИ: 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА. 
САМИ АЈДИНИ: 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА. 
САМИ АЈДИНИ: 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА. 
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Благодарам. Откако ќе се договориме со опозицијата по оваа 
точка ќе се навратиме повторно  за гласање. 
 
ПО ТОЧКИТЕ ОД 19-ТА ДО 28-МА КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА 
РЕГУЛАЦИСКИОТ ПЛАН НА ГУП ЗА ГРАД ПРИЛЕП И ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА 
НЕПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ 
 

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: 

Отворам претрес по точките 
 Кој сака збор, молам да се јави. 
 Има збор    ______________________________ 
 Откако ќе се исцрпи листата на говорници:  
 Ако нема:   
Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на 

Советот, да се изјаснат. 
 

 
Кој е „за” усвојување на Одлуката за донесување на Регулациски 

план на ГУП за Град Прилеп, четврт 5, блок 5.4, КО Прилеп, Општина 
Прилеп ? 

Молам да крене рака. 
КОЈ Е “ПРОТИВ”, КОЈ Е “ВОЗДРЖАН”? 
КОНСТАТИРАМ ДЕКА СО____ ГЛАСОВИ “ЗА”  
СО  ___ГЛАСОВИ  “ПРОТИВ”  И  СО____ГЛАСОВИ  
“ВОЗДРЖАН”,   
ОДЛУКАТА Е УСВОЕНА. 

 
 
 
 
Кој е „за” усвојување на Одлуката за донесување на Регулациски 

план на ГУП за Град Прилеп, четврт 10, блок 10.11, КО Прилеп, Општина 
Прилеп? 

Молам да крене рака. 
КОЈ Е “ПРОТИВ”, КОЈ Е “ВОЗДРЖАН”? 
КОНСТАТИРАМ ДЕКА СО____ ГЛАСОВИ “ЗА”  
СО  ___ГЛАСОВИ  “ПРОТИВ”  И  СО____ГЛАСОВИ  
“ВОЗДРЖАН”,   
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ОДЛУКАТА Е УСВОЕНА. 
 

 
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.4002/5 – КО Варош, на барање од Василе 
Пејкоски? 

Молам да крене рака. 
КОЈ Е “ПРОТИВ”, КОЈ Е “ВОЗДРЖАН”? 
КОНСТАТИРАМ ДЕКА СО____ ГЛАСОВИ “ЗА”  
СО  ___ГЛАСОВИ  “ПРОТИВ”  И  СО____ГЛАСОВИ  
“ВОЗДРЖАН”,   
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.333/2- КО Прилеп, на барање од Дејан Андоноски? 

Молам да крене рака. 
КОЈ Е “ПРОТИВ”, КОЈ Е “ВОЗДРЖАН”? 
КОНСТАТИРАМ ДЕКА СО____ ГЛАСОВИ “ЗА”  
СО  ___ГЛАСОВИ  “ПРОТИВ”  И  СО____ГЛАСОВИ  
“ВОЗДРЖАН”,   
ОДЛУКАТА Е УСВОЕНА. 

 
 
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.904-КО Прилеп, на барање од  Димко 
Наумоски? 

Молам да крене рака. 
КОЈ Е “ПРОТИВ”, КОЈ Е “ВОЗДРЖАН”? 
КОНСТАТИРАМ ДЕКА СО____ ГЛАСОВИ “ЗА”  
СО  ___ГЛАСОВИ  “ПРОТИВ”  И  СО____ГЛАСОВИ  
“ВОЗДРЖАН”,   
ОДЛУКАТА Е УСВОЕНА. 
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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.2561/7- КО Ореовец, на барање од  
Јадранка Димовска? 

Молам да крене рака. 
КОЈ Е “ПРОТИВ”, КОЈ Е “ВОЗДРЖАН”? 
КОНСТАТИРАМ ДЕКА СО____ ГЛАСОВИ “ЗА”  
СО  ___ГЛАСОВИ  “ПРОТИВ”  И  СО____ГЛАСОВИ  
“ВОЗДРЖАН”,   
ОДЛУКАТА Е УСВОЕНА. 

 
 
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.3229/3- КО Ореовец и КП бр.3229/4- КО 
Ореовец, на барање од  Марјан Нестороски? 

Молам да крене рака. 
КОЈ Е “ПРОТИВ”, КОЈ Е “ВОЗДРЖАН”? 
КОНСТАТИРАМ ДЕКА СО____ ГЛАСОВИ “ЗА”  
СО  ___ГЛАСОВИ  “ПРОТИВ”  И  СО____ГЛАСОВИ  
“ВОЗДРЖАН”,   
ОДЛУКАТА Е УСВОЕНА. 

 
 
 
 
 
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.402/3-КО Прилеп, на барање од  Марјан 
Петрески и Славица Боцеска? 

Молам да крене рака. 
КОЈ Е “ПРОТИВ”, КОЈ Е “ВОЗДРЖАН”? 
КОНСТАТИРАМ ДЕКА СО____ ГЛАСОВИ “ЗА”  
СО  ___ГЛАСОВИ  “ПРОТИВ”  И  СО____ГЛАСОВИ  
“ВОЗДРЖАН”,   
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ОДЛУКАТА Е УСВОЕНА. 
 

 
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.2001- КО Присад, КП бр.2020 - КО Присад и 
КП бр. 2076-КО Присад, на барање од  Боро Николоски? 

Молам да крене рака. 
КОЈ Е “ПРОТИВ”, КОЈ Е “ВОЗДРЖАН”? 
КОНСТАТИРАМ ДЕКА СО____ ГЛАСОВИ “ЗА”  
СО  ___ГЛАСОВИ  “ПРОТИВ”  И  СО____ГЛАСОВИ  
“ВОЗДРЖАН”,   
ОДЛУКАТА Е УСВОЕНА. 

 
 
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.4691-КО Прилеп, на барање од  Зоран 
Ристевски? 

Молам да крене рака. 
КОЈ Е “ПРОТИВ”, КОЈ Е “ВОЗДРЖАН”? 
КОНСТАТИРАМ ДЕКА СО____ ГЛАСОВИ “ЗА”  
СО  ___ГЛАСОВИ  “ПРОТИВ”  И  СО____ГЛАСОВИ  
“ВОЗДРЖАН”,   
ОДЛУКАТА Е УСВОЕНА. 

 
 

 
ПО 29-ТА, 30-ТА И 31-ТА ТОЧКА ОД ДНЕВНИОТ РЕД: 

29.Заклучок – Изјава дека Општина Прилеп ги исполнува условите. 

30.Одлука за давање согласност и овластување за потпишување 

на Договор за грант,согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 

2008-0446 помеѓу Република Северна Македонија и Европска 

инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на 

отпадни води“ во врска со Законот за задолжување на Република 

Северна Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по 

Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни 
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води“ (“Службен весник на РСМ“ број 83/10) и Одлуката за распределба 

на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и 

одведување на отпадни води“ (“Службен весник на РСМ“ број 154/2010), 

меѓу Општина Прилеп и Министерство за транспорт и врски на Република 

Северна Македонија. 

31.Одлука за давање согласност и овластување за измирување 

односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина 

Прилеп,  

Пред да отворам претрес го повикувам пртеседателот на 

Комисијата за финансирање и буџет г-дин Александар Китаноски да 

поднесе извештај по однос на овие точки: 

Отворам претрес по точките 
 Кој сака збор, молам да се јави. 
 Има збор    ______________________________ 
 Откако ќе се исцрпи листата на говорници:  
 Ако нема:   
Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на 

Советот, да се изјаснат. 
 
Кој е „за” усвојување на Заклучок – Изјава дека Општина Прилеп 

ги исполнува условите? 
 Молам да крене рака. 
КОЈ Е “ПРОТИВ”, КОЈ Е “ВОЗДРЖАН”? 
КОНСТАТИРАМ ДЕКА СО____ ГЛАСОВИ “ЗА”  
СО  ___ГЛАСОВИ  “ПРОТИВ”  И  СО____ГЛАСОВИ  
“ВОЗДРЖАН”,   

            ЗАКЛУЧОКОТ-ИЗЈАВАТА Е УСВОЕНА 
 
 
Кој е „за” усвојување на Одлуката за давање согласност и 

овластување за потпишување на Договор за грант,согласно Договор за 
финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Северна 
Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: 
“Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот 
за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај 
Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот 
„Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен весник на 
РСМ“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно 
договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на 
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отпадни води“ (“Службен весник на РСМ“ број 154/2010), меѓу Општина 
Прилеп и Министерство за транспорт и врски на Република Северна 
Македонија? 

 Молам да крене рака. 
КОЈ Е “ПРОТИВ”, КОЈ Е “ВОЗДРЖАН”? 
КОНСТАТИРАМ ДЕКА СО____ ГЛАСОВИ “ЗА”  
СО  ___ГЛАСОВИ  “ПРОТИВ”  И  СО____ГЛАСОВИ  
“ВОЗДРЖАН”,   

              ОДЛУКАТА Е УСВОЕНА 
 
 
Кој е „за” усвојување на Одлуката за давање согласност и 

овластување за измирување односно пренасочување на средства од 
буџетската сметка на Општина Прилеп? 

 Молам да крене рака. 
КОЈ Е “ПРОТИВ”, КОЈ Е “ВОЗДРЖАН”? 
КОНСТАТИРАМ ДЕКА СО____ ГЛАСОВИ “ЗА”  
СО  ___ГЛАСОВИ  “ПРОТИВ”  И  СО____ГЛАСОВИ  
“ВОЗДРЖАН”,   

              ОДЛУКАТА Е УСВОЕНА 
 
 
ПО 32-ТА И 33-ТА ТОЧКА ОД ДНЕВНИОТ РЕД: 

Одлука за определување услови и начин на давање под закуп на 

недвижен имот кој се наоѓа на КП 15641 сопственост на ЕЛС-Општина 

Прилеп, во  постапка со електронско јавно наддавање. 

Одлука за определување услови и начин на давање под закуп на 

недвижен имот кој се наоѓа на КП 10029 сопственост на ЕЛС-Општина 

Прилеп, во  постапка со електронско јавно наддавање 

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: 

Отворам претрес по точките 
 Кој сака збор, молам да се јави. 
 Има збор    ______________________________ 
 Откако ќе се исцрпи листата на говорници:  
 Ако нема:   
Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на 

Советот, да се изјаснат. 
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Кој е „за” усвојување на Одлуката за определување услови и 

начин на давање под закуп на недвижен имот кој се наоѓа на КП 15641 
сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, во  постапка со електронско јавно 
наддавање? 

 Молам да крене рака. 
КОЈ Е “ПРОТИВ”, КОЈ Е “ВОЗДРЖАН”? 
КОНСТАТИРАМ ДЕКА СО____ ГЛАСОВИ “ЗА”  
СО  ___ГЛАСОВИ  “ПРОТИВ”  И  СО____ГЛАСОВИ  
“ВОЗДРЖАН”,   

              ОДЛУКАТА Е УСВОЕНА 
 
Кој е „за” усвојување на Одлуката за определување услови и 

начин на давање под закуп на недвижен имот кој се наоѓа на КП 10029 
сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, во  постапка со електронско јавно 
наддавање? 

 Молам да крене рака. 
КОЈ Е “ПРОТИВ”, КОЈ Е “ВОЗДРЖАН”? 
КОНСТАТИРАМ ДЕКА СО____ ГЛАСОВИ “ЗА”  
СО  ___ГЛАСОВИ  “ПРОТИВ”  И  СО____ГЛАСОВИ  
“ВОЗДРЖАН”,   

              ОДЛУКАТА Е УСВОЕНА 
 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Дали уште некој бара збор? 

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

 
 
Давам пауза од 5 минути. 
 
(После паузата). 
Кој е „за” усвојување на Одлуката за давање согласност на 

Одлуката за отстранување на електронски отпад-компјутерска опрема 
од проектот ,,Компјутер за секое дете,, на СОУ ,,Ристе Ристески-Ричко”-
Прилеп “? 

Молам да крене рака. 
“Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
15 членови на Советот гласаа „за“, 1 „против“ и 3 „воздржани“. 
Констатирам дека со 15 гласови „за“, 1 „против“ и 3 „воздржани“ 



22 
 

Одлуката е 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 -2621/1     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.10.2020 година  на Совет на Општина Прилеп 
     П р и л е п             Еленче Ташкоска 

 
СТЕНОГРАФ 

Горица Чатлеска 
 

 
 
 

 


