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З  А  П  И  С  Н  И  К 
Од  50-тата седница на Советот на Општина Прилеп, одржана  

на 10.12.2020 година,  со почеток во 12, оо часот 
 

Седницата се одржа онлајн. 
Седницата ја отвори и со неа раководеше Претседателката на Советот  на 

Општина Еленче Ташковска. 
 
 ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
 Можеме да почнеме со прозивањето на присуство за да видиме колку членови 

на Советот се присутни.  
Еленче Ташковска , Лулијана Цековска, Зорица Кочоска , Светлана Велеска , Тони 

Камчески, Никола Багески, Елизабета Сурлаџија, Адем Мамудоски, Валентин Божиноски, 
Александар Чапкуноски, Жарко Северкоски, Кире Тинтоски,Ивона Кузмановиќ, Александар 
Китаноски, Дејан Проданоски, Ирена Стерјовска – Локвенец, Кирил Ѓорѓиески,   Јулијана 
Силјаноска,   Адријана Ристеска,  Винета Лозаноска,  Никола Габроски, Сами Ајдини  и Кети 
Бикоска.  

Откако беа прочитани сите членови на Советот по списокот, претседателката 
истакна. 

Уште еднаш ќе се навратиме да видиме кој е присутен бидејќи има технички 
пречки. 

Констатирам дека  во овој момент од 27 членови на Советот, присуствуваат, 
односно се најавени, колку што следев, односно   24 членови се најавени. 

 
Почитувани членови на Советот! 
Ја отворам  50-та седница на Советот на Општина Прилеп (која ќе се одржува 

електронски преку комуникациски уреди) и констатирам дека, од вкупно 27 членови на 
Советот, на седницата присуствуваат (се најавени) 24 членови на Советот, па спрема тоа 
Советот може полноважно да одлучува. 

  Ве известувам дека на оваа седница покрај  Вас  членовите на Советот, поканети 
се и Градоначалникот на Општина - Прилеп, предлагачите на материјалот, како и 
претставниците на средствата за јавно информирање.   

  Пред да го утврдиме дневниот ред, записникот од 49-та седница го  ставам на 
гласање? 

  Дали има забелешки по записникот? 
  Ако нема да се изјаснеме по записникот. 
  Бидејќи никој не се јавува за збор, предлагам да преминеме на гласање.  
  Кој е „за“ усвојување на Записникот од 49-тата седница? 
  Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
  Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, Светлана 

Велеска „за“, Тони Камчески „за“,Никола Багески „за“, Елизабета Сурлаџија „за“, Адем 
Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски“за“, Хари Шојлески 
„за“, Жарко Северкоски „за“, Кире Тинтоски„за“,Ивона Кузмановиќ „за“, Александар 
Китаноски „за“, Дејан Проданоски „за“, Борче Јовчески „за“, Ирена Стерјовска – Локвенец 
„за“, Кирил Ѓорѓиески „за“,   Јулијана Силјаноска „за“, Виктор Здравески „за“  Адријана 
Ристеска „за“,  Винета Лозаноска „за“,  Никола Габроски, Никола? Сами Ајдини „за“. 
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САМИ АЈДИНИ: 
Почитувана Претседателке пред да гласам „за“ само едно мало техничко 

изјаснување. 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Повели. 
 
САМИ АЈДИНИ: 
Ќе замолам од службите, верувам дека коректно и комплетно си ја извршуваат 

работата, но во делот на записниците, барем јас што ги читам и она што го зборуваме, кога 
го зборуваме да ги замолам да го подобрат записникот во делот на нашите реченици 
заснивање на комуникацијата која што ја правиме, затоа што искрено овие записници на 
сите ни требаат. Ги чуваме, архивираме, ги праќаме до негде, а треба да не следат, да не 
гледаат како Совет. Не се многу читливи. Неколку мали ситници можеби се, но да замолам 
да се корегираат, да се подобрат во делот на пишувањето. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Благодарам господине Сами Ајдини. За подетално постапување од страна на 

службите, кои што ги организираат седниците на Совет, ќе стапите во личен контакт и ќе 
кажете конкретно во кој дел имате забелешка. За да не ја оптоваруваме сега седницата. 

 
САМИ АЈДИНИ: 
Само да се изјаснам во делот на граматичкиот дел на пишувањето  кој ги сменува 

речениците. Значи има некои зборови кои што се многу погрешно напишани или букви 
фалат итн.  

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Така значи баш ова ги интересираше во кој дел треба да биде интервенирањето. 

Добро ви благодарам. Слушнаа и се надевам дека овој записник ќе биде во формат онака 
како што треба.  

И останавме уште Никола Габроски уште еднаш повикувам, Сами Ајдини не се 
изјасни како ,  „за“ и Кети Бикоска „за“.  

25 членови на Советот гласаа “за”.   
Констатирам дека со 25 гласови “за”, во овој случај, Записникот од 49-тата 

седница е усвоен. 
За дневен ред на оваа сеница ги предлагам следните прашања: 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

1. Предлог-Деловник за измена и дополнување на Деловникот на Советот на 
Општина Прилеп. 

2. Предлог-Заклучок за усвојување на Збирниот извештај за проценетата штета 
на подрачјето на Општина Прилеп од невремето на ден 17.08.2020 година. 

3. Предлог-Заклучок за усвојување на Збирниот извештај за проценетата штета 
на подрачјето на Општина Прилеп од невремето на ден 19.08.2020 година. 

4. Предлог-Заклучок за усвојување на Збирниот извештај за проценетата штета 
на подрачјето на Општина Прилеп од невремето на ден 25.08.2020 година. 
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5. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ЈКП „Пазари“-
Прилеп, за 2021 година. 

6. Предлог-Одлука за усвојување на Програмата за работа на ЈКП „Пазари“-
Прилеп, за 2021 година. 

7. Предлог-Одлука за усвојување на Програмата за субвенционирање на 
трошоци од работењето на ЈКП „Пазари“- Прилеп, за 2021 година. 

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

9. Предлог-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за 
финансиското работење на ЈП за ПУП - Прилеп, за период од 01.07.2020 година до 
30.09.2020 година. 

10. Предлог-Решение за измена и дополнување на решението за формирање 
Комисија за општествени дејности и правата на децата. 

11. Предлог-Решение за измена и дополнување на Решението за избор на 
Комисијата за одбележување  празници и манифестации и доделување награди и 
признанија. 

12. Предлог-Решение за измена и дополнување на Решението за формирање 
Комисија за родова еднаквост. 

13. Предлог-Одлука за ослободување од плаќање надоместок за уредување на 
градежно земјиште за изградба на објекти од јавен интерес-училишна спортска сала во 
Прилеп. 

14. 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.3033 КО Ореовец, на барање од  Пеце 
Димески. 

15. 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.2908 КО Ореовец, на барање од  Кирил 
Андоноски. 

16. 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.3206 КО Ореовец, на барање од  Илија 
Јованоски. 

17. 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.3130 КО Ореовец, на барање од  Здравко 
Спиркоски. 

18. 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.158 КО Прилеп, на барање од  Живко 
Димовски. 

19. 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.1693 КО Селце, на барање од  Веле Ѓорѓијоски. 

      Предлагам дневниот ред да го дополнеме со следните точки: 
1.Предлог-Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на 

ЈКП,,Водовод и канализација“ - Прилеп. 
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2.Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ЈОУ Дом за стари лица 
,,Киро Крстески Платник’’-Прилеп, за 2021 година. 

3.Предлог-Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор 
на ЈКП,,Водовод и канализација“ -Прилеп. 

4.Предлог-Одлука за давање на трајно користење на движни ствари на ЈКП 
„Пазари“-Прилеп. 

5.Предлог-Одлука за донесување на техничка исправка  на ДУП за УЕ 6, УБ 
6.01,плански опфат “1“ ,КО Прилеп , Општина Прилеп. 

 
  Дали има предлог за измена или дополнување на дневниот ред? 
 
САМИ АЈДИНИ: 
Почитувана Претседателке може јас. 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Повели г-дине Сами Ајдини. 
 
САМИ АЈДИНИ: 
Не е за дополнување, него само да замолам. Сите знаеме дека еден наш млад 

колега Дејан Стојчески, кој што Господ го прости, млад почина, ако може пред да почнеме 
со седницата, да дадеме едноминутно молчење и да се помолиме за него и за сите кои што 
со овој Ковид ни заминаа. Ви благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Благодарам. Една минутна почит (не го слушнав името) ама предпоставувам за 

Дејан и за сите, чии што животи овој Ковид ги однесе. 
(По една минута) Слава им. Нека им е лесна земјата. 
Продолжуваме со работа. Дали некој друг се јавува за збор по однос на дневниот 

ред? 
Представник од ЈКП „Пазари“: 
Претседателке ме замолија од ЈКП „Пазари“ дали дополнителната точка може да 

се стави како 8-ма во интерес на времето да не чекаме после. 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Значи има раководство кога ќе дојдеме на дневен ред ако е истородна 

материјата ги разгледуваме знаете заедно. Го најавивме дневниот ред, самите инсистирате 
доставување на дополнителни точки и сега ќе имате трпение и ќе си го следите дневниот 
ред. 

Представник од ЈКП „Пазари“: 
Благодарам. 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Благодарам и на вас. Дали уште некој бара збор по дневниот ред? 
Бидејќи никој не се јавува за збор, преминува 
ме на гласање по дневниот ред. 
Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, Светлана 

Велеска „за“, Тони Камчески „за“,Никола Багески „за“, Елизабета Сурлаџија „за“, Адем 
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Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски“за“, Хари Шојлески 
„за“, Жарко Северкоски „за“, Кире Тинтоски„за“,Ивона Кузмановиќ „за“, Александар 
Китаноски „за“, Дејан Проданоски „за“, Борче Јовчески „за“, Ирена Стерјовска – Локвенец 
„за“, Кирил Ѓорѓиески „за“,   Јулијана Силјаноска „за“, Виктор Здравески „за“  Адријана 
Ристеска „за“,  Винета Лозаноска „за“,  Никола Габроски, Никола? Сами Ајдини „за“ и  Кети 
Бикоска „за“.  

25 членови на Советот гласаа „за“. 
Констатирам  дека  со 25 гласови „за“  дневниот ред  е  усвоен. 
 
По ПРВАТА точка од дневниот ред: - Деловник за измена и дополнување на 

Деловникот на Советот на Општина Прилеп, пред да отворам претрес го повикувам 
односно, најавувам претседатeлот на Комисијата за статут и прописи   г-дин Кире Тинтоски 
да го поднесе извештајот по овaa точкa. Господине Тинтоски повелете. 

 
КИРЕ ТИНТОСКИ: 
Благодарам. Почитуван Претседателе, почитувани советници, 
Денеска Комисијата за Статут и прописи одржа нова седница при што на дневен 

ред имаше една точка, а тоа беше:Предлог – Деловникот за измена и дополнување на 
Деловникот на Советот на Општина Прилеп. Се надевам дека материјалот го добивте, го 
разгледавте. Меѓутоа, ќе бидам малку подетален во овој дел за да бидеме и појасни 
бидејќи на Комисијата имаше и една конструктивна дебата. Во тој дел кој што првично го 
добивме како податок има и мали измени и затоа како што кажав ќе бидам малку 
подетален и ве молам и за трпение за да ни биде и појасно за што станува и збор. Значи 
овој Предлог – Деловник – измените станува збор за промена на 11 членови тоа е во делот 
промената нели за закажување на овие онлајн седници и мораше да ги вметнеме во овој 
Деловник за нормално функционирање на Советот на Општина Прилеп, а тоа е во делот на 
закажувањето на седниците и работните тела кои се при Советот на Општина Прилеп, 
начинот на гласање, начинот на проверка на присутност се разбира на Советот и на телата. 
И во кои услови, се разбира, може да се повика онлајн седница. Дебатата се разви во 
членот 1, кој гласеше првично во Деловникот на Советот на Општина Прилеп („Службен 
гласник на Општина Прилеп“ 11/2004) се додава нов став кој гласи: „Во случај на природни 
непогоди и други несреќи и епидемии во мир, вонредна состојба и воена состојба во 
Република Северна Македонија седниците можат да се одржат онлајн со употреба на 
комуникациски средства“. На Комисијата се разви една дебата и овој член беше некако 
многу генерализиран и сеопфатен и се разбира и во консултација и благодарение на 
Претседателот на Совет кој се вклучи во оваа дебата. Дојдовме до Измени и до еден нов 
Заклучок, кој го добивте непосредно пред одржување на оваа седница, се разбира веднаш 
по завршувањето на Комисијата за статут и прописи. И промената на новиот член, нели 
дебатата беше околу тој дел да се има и контрола, нели, кога треба Претседателот на Совет 
да ги закажува овие седници и членот 1 се надевам дека го видовте гласи: „Во Деловникот 
на Советот на Општина Прилеп во членот 2 се додава нов став, кој гласи: „Во случај на 
приоритетни непогоди и други несреќи, епидемии и вонредна состојба и воена состојба во 
Република Северна Македонија, седницата на Советот може да се одржи онлајн со 
употреба на комуникациски средства.“ И го додадовме сега овој дел: По добивањето на 
Решението за свикување на онлајн седница, секој од членовите на Советот поединечно 
„за“, „против“ или „воздржан“ за оправданоста за потребата на седниците да биде онлајн. 
Одлуката за оправданоста на потребата седниците да биват онлајн се носи со мнозинство 
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на гласови од вкупниот број на членови на Советот. Нели овој дел во овој член го 
додадовме како еден вид на контрола да бидат и сите членови на Советот да бидат 
инволвирани во одлука и на тоа во делот кога и како може да ги закаже Претседателот на 
Советот ваквите седници. Така да во делот на останатите членови Комисијата исто така 
позитивно се изјасни. На Комисијата присуствуваа 4 членови, кои едногласно го усвоија 
овој Предлог-Деловник и истото му предлагаме како Комисија на Советот да биде усвоен 
во предложениот текст. Ви благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ви благодарам господине Тинтоски. Отворам претрес по точката.  Кој сака збор, 

по оваа точка молам да се јави. Уште еднаш повторувам. Кој сака збор, по оваа точка 
молам да се јави. 

Повелете господине Ајдини. Извинете г-дине Ајдини. Ве замолувам најавувајте 
се. Јас Сами Ајдини земам збор бидејќи не можам сите во исто време не ве гледам. Некој 
сте исклучени со камера. Сега случајно вие сте ми во фокусот ве видов, меѓутоа, најавувајте 
се. Јас Сами Ајдини земам збор. Мислам да бидеме коректни, а да не пропуштиме никој да 
му се одземе правото да биде изјаснет. Повелете г-дине Ајдини. 

 
САМИ АЈДИНИ: 
Фала ви многу Претседателке. Ако може микрофонот да го исклучите пошто 

фонија се јавува не слушаме убаво. 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ве замолувам исклучете ги микрофоните и кога сакате да говорите, тогаш 

уклучувајте ги. Повелете господине Ајдини. 
 
САМИ АЈДИНИ: 
Ова дообјаснување во новиот член кој што го дополнивме од она што го видовме, 

но вика Одлуката за оправданост за потребата на седницата да биде онлајн се носи со 
мнозинство на гласови од вкупниот број членови на Советот. Тука имате само за седниците, 
а немате и за комисиите. Тогаш комисиите кои што ќе ги свикуваме ќе дополнуваме со нов 
член врз основа на онлајн седниците и комисиите или можеби тука мислевте дека тоа е и 
за седниците и за комисиите. Пошто гледам дека и комисиите, кои што веќе се одржуваат, 
се одржуваат онлајн, а таков член во Деловникот нема. И втора работа, која што сакам јас 
да ја дискутирам овде заедно е последниот член 11 каде што вика: „Овој Деловник влегува 
во сила од денот на донесувањето, а истиот ќе биде објавен во „Службен гласник на 
Општина Прилеп“. И во член 69 се додава нов став, кој гласи: „На седницата на работното 
тело се врши со поединечно изјаснување„. И тука сега сакав да прашам дали ние овие 
оправдани седници кои веќе ги одржавме онлајн се како оправдани седници пошто веќе 
овој Деловник кој што ние го имавме ќе биде објавен од кога ќе се изгласа и ќе биде 
објавен во службен весник. Ви благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Толку господине, ви благодарам господине Ајдини. По однос на Деловникот во 

делот каде што ставивме одредена забелешка, она што кажуваше г-динот Тинтоски ако се 
јави потреба седницата да се води со други електонски средства, тогаш нормално е дека 
потребата и за комисиите стои, тоа се подразбира. А во однос на ова што зборувате во 



7 
 

вториот дел на оваа и минатата седница. Ние минатата седница донесовме Заклучок и тој 
Заклучок произлегува од Уредбата на Владата која трае, односно има важност до 
31.12.2020 година. Денеска вршиме измена на Деловникот за работа на Советот во оние 
членови каде се третирани и опфатен начинот на работа на Советот, со цел после 
01.01.2021 година, да обезбедиме непречено работење на Советот во услови на пандемија. 
Сите знаеме во кое време живееме. На самиот почеток за жал изразувавме сочувство кон 
починатите. Ова е еден од начините ние како најповикани. Значи Советот е тело кое  е 
најповикано. Мислам дека јасно до 31.12.12.2020 година важи Уредбата на Владата. Што 
значи можеме да делуваме до крајот на 2020 година, а во 2021 година согласно овој 
Деловник. Мислам дека бев јасна. 

 
КИРЕ ТИНТОСКИ: 
Јас Претседателке ако може Кире Тинтоски. 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Повелете г-дине Кире Тинтоски. 
 
КИРЕ ТИНТОСКИ: 
Ви благодарам Претседателке. Значи во делот на забелешката на колегата 

Ајдини, значи во член 8 каде што го вметнуваме во Предлог-Деловникот кој гласи: „Во член 
67, важат нели и комисиите на работните тела кои се дел од Советот на Општина Прилеп, 
може да свика седница и со употреба на комуникациски средства или конференциска врска 
со употреба на интернет комуникација и софтверски алатки во случаите утврдени во член 2 
од овој Деловник. Значи со овој член се повикуваме дека исто така и работните тела по овој 
редослед можат слободно да ги повикуваат седниците на комисиите при Советот на 
Општина Прилеп, благодарам.  

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ви благодарам господине Тинтоски. Дали некој друг се јавува за збор? 
Уште еднаш прашувам. Дали некој друг се јавува за збор? 
Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот, секој 

поедничено да се изјаснат. 
Кој е „за” усвојување на Деловник за измена и дополнување на Деловникот на 

Советот на Општина Прилеп?  
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, Светлана 

Велеска „за“, Тони Камчески „за“, Никола Багески „за“, Елизабета Сурлаџија „за“, Адем 
Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски“за“, Хари Шојлески 
„за“, Жарко Северкоски „за“, Кире Тинтоски„за“, Ивона Кузмановиќ „за“, Александар 
Китаноски „за“, Дејан Проданоски „за“, Борче Јовчески „за“, Ирена Стерјовска – 
Локвенец,Кирил Ѓорѓиески „за“,   Јулијана Силјаноска „за“, Виктор Здравески „за“  Адријана 
Ристеска „за“,  Винета Лозаноска „за“,  Никола Габроски „за“,Сами Ајдини „за“ и  Кети 
Бикоска „за“,  Ирена Стерјоска – Локвенец „за“.  

25 членови на Советот гласаа „за“. 
Констатирам  дека  со 25 гласови „за“  Деловникот е усвоен. 
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По ВТОРАТА, ТРЕТАТА и ЧЕТВРТАТА точка од дневниот ред: - Заклучок за 
усвојување на Збирниот извештај за проценетата штета на подрачјето на Општина Прилеп 
од невремето на ден 17.08.2020 година; 

- Заклучок за усвојување на Збирниот извештај за проценетата штета на 
подрачјето на Општина Прилеп од невремето на ден 19.08.2020 година; и 

- Заклучок за усвојување на Збирниот извештај за проценетата штета на 
подрачјето на Општина Прилеп од невремето на ден 25.08.2020 година, пред да отворам 
претрес, го повикувам, односно најавувам претседателот на Комисијата за елементарни 
непогоди, г-дин Жарко Северкоски да поднесе извештај по однос на овие точки. Повелете 
господите Северкоски. 

 
ЖАРКО СЕВЕРКОСКИ: 
Почитувана Претседателке, почитувани советници, 
Комисијата за елементарни непогоди при Советот на Општина Прилеп на ден 

09.12.2020 година со почетк во 12 часот преку комуникациски средства одржа седница со 
следниот предлог на дневен ред: 1. Предлог - Заклучок за усвојување на Збирниот извештај 
за проценетата штета на подрачјето на Општина Прилеп од невремето на ден 17.08.2020 
година; 

2. Предлог - Заклучок за усвојување на Збирниот извештај за проценетата штета 
на подрачјето на Општина Прилеп од невремето на ден 19.08.2020 година; и 

3. Предлог - Заклучок за усвојување на Збирниот извештај за проценетата штета 
на подрачјето на Општина Прилеп од невремето на ден 25.08.2020 година. 

По однос на првата точка на првото невреме, кое се случи на 17.08.2020 година на 
територијата на Општина Прилеп беа погодени две катастарски општини и тоа Ерековци и 
Канатларци. Беа поднесени 91 барање, а постапено беше по 89 барања. Две барања беа 
отфрлени како некомплетни. Проценетата штета беше на приближно од 78 ха, а 
проценетата штета изнесува 24.180.000 денари. Погодени земјоделски култури од ова 
невреме се лубеници, пипер, пченка, сончоглед и тутун. Комисијата едногласно ја усвои 
оваа точка. 

Во однос на втората точка во невремето што се случи на 09.12.2020 година на 
териториајата на Општина Прилеп беа погодени 4 катастарски општини и тоа: Варош, 
Мажучиште, Прилеп и Селце.За ова невреме беа поднесени 134 барања. Постапено беше 
по 100 барања. 34 беа отфрлени како некомплетни и 2 имаше дупли катастарски парцели. 
Проценетата штета беше на површина приближно од 53 хектари, а проценетата штета 
изнесува 10.053.000 денари. Во ова невреме погодени земјоделски култури се јаболка и 
тутун. Исто така Комисијата и оваа точка едногласно ја усвои. 

Во однос на третата точка што се однесува на невремето што се случи на 
25.08.2020 година на територијата на Општина Прилеп беа погодени 7 катастарски општини 
и тоа: Варош, Горно село, Дабница, Крушевица, Мажучиште, Прилеп и Присат. Беа 
поднесени 136 барања, а постапено беше по 129 барања, 7 барања беа отфрлени како 
некомплетни. Исто така површина зафатена од ова невреме е приближно на 53 ха, а 
штетата изнесува 17.075.000 денари. Погодени земјоделски култури, односно оштетени од 
ова невреме се: јаболка, лешник, лозје, пипер и тутун. И оваа точка Комисијата едногласно 
ја усвои. Значи вкупно од сите 3 невремиња зафатена површина оштетена од ова невреме е 
284 ха, а проценетата штета изнесува 45.308.000 денари. Вкупните трошоци за Комисијата 
се 98.000 денари. Комисијата за елементарни непогоди на членовите на Советот им 
предлага точките да бидат усвоени во предложениот текст за да би можел Советот потоа 
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овие збирни извештаи да ги препрати до второстепена комисија на проценка во 
Министерството за шумарство, земјоделство и водостопанство при Влада на Република 
Северна Македонија. Ви благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ви благодарам г-дине Северкоски. Отворам претрес по точките. Кој сака збор, 

молам да се јави. Уште еднаш повикувам по однос на овие точки дали некој бара збор? 
 Бидејќи никој не се јавува за збор преминуваме на поединечно изјаснување по 

однос на втората точка. 
Кој е „за” усвојување на Заклучок за усвојување на Збирниот извештај за 

проценетата штета на подрачјето на Општина Прилеп од невремето на ден 17.08.2020 
година?  

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, Светлана 

Велеска „за“, Тони Камчески „за“, Никола Багески „за“, Елизабета Сурлаџија „за“, Адем 
Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски“за“, Хари Шојлески 
„за“, Жарко Северкоски „за“, Кире Тинтоски„за“, Ивона Кузмановиќ „за“, Александар 
Китаноски „за“, Дејан Проданоски „за“, Борче Јовчески „за“, Ирена Стерјовска – Локвенец 
„за“, Кирил Ѓорѓиески „за“,   Јулијана Силјаноска „за“, Виктор Здравески „за“  Адријана 
Ристеска „за“,  Винета Лозаноска „за“,  Никола Габроски „за“,Сами Ајдини „за“ и  Кети 
Бикоска „за“.  

25 членови на Советот гласаа „за“. 
Констатирам  дека  со 25 гласови „за“  Заклучокот е усвоен. 
 
Вака сега ќе гласаме по 3-та и четвртата точка, но ако се случи да бидеме 

исклучени, ве молам пратено ви е на емаил торлинг, уклучувајте се одма за да можеме да 
работиме непречено. 

 
Кој е „за” усвојување на Заклучок за усвојување на Збирниот извештај за 

проценетата штета на подрачјето на Општина Прилеп од невремето на ден 19.08.2020 
година?  

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, Светлана 

Велеска „за“, Тони Камчески „за“, Никола Багески „за“, Елизабета Сурлаџија „за“, Адем 
Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски“за“, Хари Шојлески 
„за“, Жарко Северкоски „за“, Кире Тинтоски„за“, Ивона Кузмановиќ „за“, Александар 
Китаноски „за“, Дејан Проданоски „за“, Борче Јовчески, Борче Јовчески , Ирена Стерјовска – 
Локвенец „за“, Кирил Ѓорѓиески „за“,   Јулијана Силјаноска „за“, Виктор Здравески „за“  
Адријана Ристеска „за“,  Винета Лозаноска „за“,  Никола Габроски „за“,Сами Ајдини „за“ и  
Кети Бикоска „за“.  

26 членови на Советот гласаа „за“. 
Констатирам  дека  со 26 гласови „за“  Заклучокот е усвоен. 
 
Кој е „за” усвојување на Заклучок за усвојување на Збирниот извештај за 

проценетата штета на подрачјето на Општина Прилеп од невремето на ден 25.08.2020 
година?  

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
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Се извинувам пред да отпочнам со прозивка, ако имате проблем со гласовно 
вклучување можете и на чет да се изјаснете, пишете во порака. Значи ако не може да се 
вклучите гласовно пишете во порака се изјаснувам „за“. 

Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, Светлана 
Велеска „за“, Тони Камчески „за“, Никола Багески „за“, Елизабета Сурлаџија „за“, Адем 
Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски“за“, Хари Шојлески 
„за“, Жарко Северкоски „за“, Кире Тинтоски„за“, Ивона Кузмановиќ „за“, Александар 
Китаноски „за“, Дејан Проданоски „за“, Борче Јовчески „за“, Ирена Стерјовска – Локвенец 
„за“, Кирил Ѓорѓиески „за“,   Јулијана Силјаноска „за“, Виктор Здравески „за“  Адријана 
Ристеска „за“,  Винета Лозаноска „за“,  Никола Габроски „за“, Сами Ајдини „за“ и  Кети 
Бикоска „за“. Ви благодарам. 

26 членови на Советот гласаа „за“. 
Констатирам  дека  со 26 гласови „за“  Заклучокот е усвоен. 
Ве молам сега ќе се исклучиме од овој линк и преминуваме на следниот линк. 

Договорено, договорено. Ајде во 13,оо часот се гледаме на следниот линк. 
 
Продолжуваме со работа по однос на петтата, шестата и седмата точка од 

дневниот ред. Ве молам исклучувајте микрофони за да не мора да ве слушаме, само кога 
сакате да се обратите, тогаш уклучувајте микрофон. 

 
 
По ПЕТТАТА, ШЕСТАТА и СЕДМАТА точка од дневниот ред: - Одлука за усвојување 

на Финансискиот план на ЈКП „Пазари“ -Прилеп, за 2021 година; 
- Одлука за усвојување на Програмата за работа на ЈКП „Пазари“- Прилеп, за 2021 

година; и 
- Одлука за усвојување на Програмата за субвенционирање на трошоци од 

работењето на ЈКП „Пазари“- Прилеп, за 2021 година,пред да отворам претрес, го 
повикувам, односно најавувам  претседателот на Комисијата за финансирање и буџет, г-
дин Александар Китаноски да поднесе извештај по однос на овие точки. Повелете г-дине 
Китаноски.  

АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
Благодарам Претседателке. Почитуван Претседател на Совет, почитувани 

советници, 
На вчерашната седница, која се одржа со користење на електронски 

средства,односно онлајн беше разгледан Финансискиот план на ЈКП „Пазари“ -Прилеп, за 
2021 година. За наредната година ова ЈКП има планирано приходи од 15, 5 милиони 
денари, кои во споредба со оваа година се помалце за нешто повеќе од 2 милиони денари, 
а тоа се должи на намаленото работење на ова ЈКП поради целата оваа кризна ситуација со 
пандемијата.  

Во Програмата за работа на ЈКП „Пазари“- Прилеп, за 2021 година, ЈКП „Пазари“- 
Прилеп ги планира следните инвестиции допокривање на текстилниот пазар со површина 
од 138 м2, изработка на техничка документација за покривање на зелениот пазар, 
реконструкција на управната зграда и други тековни помали инвестиции. 

По однос на  Програмата за субвенционирање на трошоци од работењето на ЈКП 
„Пазари“- Прилеп, за 2021 година, ова ЈКП има планирано, односно  предвидува субвенции 
од 6 милиони денари со кои непречено би функциониралко наредната година. А доколку 
се зголеми обемот на работа, односно престане оваа кризна ситуација со пандемијата, од 



11 
 

излагањето на директорот ни беше укажано дека ова ЈКП успешно би работело и со 
субвенции и од 4 милиони денари. На членовите на Совет им предлагаме овие сите 3 
одлуки да бидат усвоени. Ви благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ви благодарам г-дине Китаноски. Отворам претрес по точките. Дали некој се 

јавува за збор? Уште еднаш повикувам дали некој се јавува за збор по однос на овие три 
точки? 

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

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

„Пазари“ - Прилеп, за 2021 година? 
 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, Светлана 

Велеска „за“, Тони Камчески „за“, Никола Багески „за“, Елизабета Сурлаџија „за“, Адем 
Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски“за“, Хари Шојлески 
„за“, Жарко Северкоски „за“, Кире Тинтоски„за“, Ивона Кузмановиќ „за“, Александар 
Китаноски „за“, Дејан Проданоски „воздржан“, Борче Јовчески „воздржан“, Ирена 
Стерјовска – Локвенец „воздржана“, Кирил Ѓорѓиески „воздржан“,   Јулијана Силјаноска 
„воздржана“, Виктор Здравески „воздржан“,  Адријана Ристеска „воздржана“,  Винета 
Лозаноска „воздржана“,  Никола Габроски „воздржан“, Сами Ајдини „воздржан“ и  Кети 
Бикоска „воздржана“. Ви благодарам. 

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

усвоена. 
Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Програмата за работа на ЈКП 

„Пазари„ - Прилеп, за 2021 година?  
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
 
Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, Светлана 

Велеска „за“, Тони Камчески „за“, Никола Багески „за“, Елизабета Сурлаџија „за“, Адем 
Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски “за“, Хари Шојлески 
„за“, Жарко Северкоски „за“, Кире Тинтоски „за“, Ивона Кузмановиќ „за“, Александар 
Китаноски „за“, Дејан Проданоски „воздржан“, Борче Јовчески „воздржан“, Ирена 
Стерјовска – Локвенец, Ирена Стерјовска – Локвенец, Ирена Стерјовска – Локвенец, Кирил 
Ѓорѓиески „воздржан“,   Јулијана Силјаноска „воздржана“, Виктор Здравески „воздржан“,  
Адријана Ристеска „воздржана“,  Винета Лозаноска „воздржана“,  Никола Габроски 
„воздржан“, Сами Ајдини „воздржан“ и  Кети Бикоска „воздржана“. Ви благодарам. 

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

усвоена. 
Кој е „за” усвојување Одлука за усвојување на Програмата за субвенционирање 

на трошоци од работењето на ЈКП „Пазари“ - Прилеп, за 2021 година?  
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
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Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, Светлана 
Велеска „за“, Тони Камчески „за“, Никола Багески „за“, Елизабета Сурлаџија „за“, Адем 
Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски “за“, Хари Шојлески 
„за“, Жарко Северкоски „за“, Кире Тинтоски „за“, Ивона Кузмановиќ „за“, Александар 
Китаноски „за“, Дејан Проданоски „воздржан“, Борче Јовчески „воздржан“, Ирена 
Стерјовска – Локвенец, Ирена Стерјовска – Локвенец, Ирена Стерјовска – Локвенец, Кирил 
Ѓорѓиески „воздржан“,   Јулијана Силјаноска „воздржана“, Виктор Здравески „воздржан“,  
Адријана Ристеска „воздржана“,  Винета Лозаноска „воздржана“,  Никола Габроски 
„воздржан“, Сами Ајдини „воздржан“ и  Кети Бикоска „воздржана“. Ви благодарам. 

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

усвоена. 
 
По ОСМАТА точка од дневниот ред: - Одлука за давање согласност на Измените 

на годишниот план за вработување во 2021 година, на ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро 
Крстески-Платник’’-Прилеп, пред да отворам претрес го повикувам, односно најавувам 
претседателот на Комисијата за финансирање и буџет, г-дин Александар Китаноски  да го 
поднесе извештајот по оваа точка. Повелете господине Китаноски. 

 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ:   
Благодарам Претседателке. Со Измените на годишниот план за вработување во 

2021 година во Домот за стари лица ,,Киро Крстески-Платник’’- Прилеп планирано е да се 
реализираат уште две нови вработувања, односно овие две вработувања ќе бидат 
ослободени по основ на пензионирање. Со вака изменетиот план, вкупниот број на 
планирани вработувања за наредната година на оваа установа е 7 вработувања. Комисијата 
за финансирање и буџет со 4 гласови „за“ го усвои овој Годишен план и им предлага на 
членовите на Советот да биде изгласан. Ви благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Благодарам господине Китаноски. Отворам претрес по точката. Дали некој бара 

збор? Уште еднаш повикувам дали некој бара збор?  
 Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот секој 

поедниечно, да се изјаснат. 
-Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на Измените на годишниот 

план за вработување во 2021 година, на ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро Крстески-Платник’’-
Прилеп?  

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
 
Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, Светлана 

Велеска „за“, Тони Камчески „за“, Никола Багески „за“, Елизабета Сурлаџија „за“, Адем 
Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски “за“, Хари Шојлески 
„за“, Жарко Северкоски „за“, Кире Тинтоски „за“, Ивона Кузмановиќ „за“, Александар 
Китаноски „за“, Дејан Проданоски „воздржан“, Борче Јовчески „воздржан“, Ирена 
Стерјовска – Локвенец, Ирена Стерјовска – Локвенец, Ирена Стерјовска – Локвенец, Кирил 
Ѓорѓиески „воздржан“,   Јулијана Силјаноска, Јулијана Силјаноска, Виктор Здравески 
„воздржан“,  Адријана Ристеска „воздржана“,  Винета Лозаноска „воздржана“,  Никола 
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Габроски „воздржан“, Сами Ајдини „воздржан“ и  Кети Бикоска „воздржана“. Ви 
благодарам. 

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

усвоена. 
 
По ДЕВЕТТАТА точка од дневниот ред: - Одлука за давање согласност на 

тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП-Прилеп, за период од 
01.07.2020 година до 30.09.2020 година, пред да отворам претрес го повикувам, односно  
најавувам претседателот на Комисијата за финансирање и буџет, г-дин Александар 
Китаноски  да го поднесе извештајот по оваа точка. Повелете г-дине Китаноски. 

 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
Благодарам. Почитувани советници, ЈП за ПУП за третиот квартал од оваа година 

има остварено приходи од 11,3 милиони денари, додека расходите во овој квартал се 
некаде на износ од 12,2 милиони денари. Во овој квартал можеме да забележиме дека се 
зголемени приходите од архитектонската дејност, споредбено со истиот квартал во 
минатата година, додека има намалување кај приходите од паркинг услуги, како и од 
автобуси. За овој период ова ЈП има негативен финансиски резултат од 880.000 денари, а 
сепат тоа е само квартален извештај. Комисијата за финансирање и буџет им предлага на 
членовите на Совет да го усвојат овој Квартален извештај. Ви благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ви благодарам г-дине Китаноски. Отворам претрес по точката. Дали некој бара 

збор по оваа точка? 
 
САМИ АЈДИНИ: 
Ако може само на кратко ако има некој одговорен или директорот можеби на ЈП 

оти не го гледам. Ако може да ми каже во тој дел за автобусите, приходите, расходите кои 
ги имаат. Малку да не информира околу тој дел оти малце вака е празно за да гласам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Представник има, го повикувам господинот Илија Иваноски да ни се приклучи во 

дискусијата. Го повикувам да ни се придружи на сите. Повелете г-дине Илија Иваноски. 
 
ИЛИЈА ИВАНОСКИ: 
Ви благодарам на сите. Околу вашето прашање г-дине советник да ви кажам дека 

приходите во градскиот превоз се намалени за 60 %. Знаете причината е јасна зарди ковид 
пандемијата која започна да кажам март – април месец, знаете дека одреден период скоро 
2 месеци градскиот превоз беше во прекид и заради тоа се намалени приходите во 
градскиот превоз. Благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ви благодарам г-дине Иваноски, дали некој друг се јавува за збор? 
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ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 
Јас ако може да прашам нешто.  
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
Повелете г-дине Проданоски. 
 
ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 
Еве пошто ја отворивме точкава и така со јавново претпријатие би сакал да го 

прашам директорот, неговите ставови и гледишта по однос на ова реконструкцијава на 
булеваров, неговото претпријатие најмногу е засегнато, односно се намалени, по моиве 
информации, повеќе од 400 паркинг места по цела должина од булеваров. 400 паркинг 
места што значи една солидна рентабилност на претпријатието, односно на делот на 
приходи од паркирање, или од гребки, од фискални, фискални сметки. Е сега дали е тој во 
некои разговори со локалната власт, односно со Градоначалникот и кои се неговите идеи 
да надополни по однос на овој дел. Нешто во некој обид е, сигурно ќе го каже ова 
новоформираново место за паркирање зад зградиве, зад булеваров, зад овие кафичиве зад 
„Леоне“, зад УЈП зад „Леоне“. Е сега во иднина што е планот, дали вие сте во некои 
преговори оти тука сериозно ви се намалува приходната страна на вашето претпријатие и 
мислам и рентабилноста. И мислам ова со автобусиве ќе потрае, со ученициве еве до 
крајов на школскава година и тука сте закочени и сега кои се вашите планови, визии... Ние 
добро е како советници да знаеме пошто дел од поголемите приходи кои што ги имаше 
вашево претпријатие со овие две работи се намалени, и тоа сериозно се намалени, 
доведена е и по мое рентабилноста на претпријатието, односно неговата работа. Сега 
сигурно вие како одговорно лице, како менаџер на оваа фирма треба да имате многу 
сериозен пристап на ова прашање и еве кои се вашиве погледи, за што размислувате како 
ќе ја надминувате оваа ситуација. Мислам дека ова е од интерес за градов, не е дневно-
политичка тема, туку навистина една регулација на сообрачајот и најдување едно паркинг 
место плус во градот, а друго воведување на ...., односно загрозување на егзистенција на 
една бројка на вработени во вашето претпријатие. 

  
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ви благодарам г-дине Проданоски. Г-дине Иваноски повелете. 
 
ИЛИЈА ИВАНОСКИ: 
На кратко по однос на градскиот превоз бидејќи кажавме дека тука ни се 

намалени доста приходите за 60 % и во моментов не ги превезуваме исто така и учениците 
кои што ни беа големи корисници, во моментов во тој дел правиме напори да уклучиме 
уште едно или две возила во „Гентерм“ бидејќи со нив имаме тековен договор. Е сега тоа 
малце оди потешко затоа што тие веќе имаа обезбедено доволен број на возила, е сега 
заради интерес на Општината и како ЈП не можеме да се мешаме во нивната работа, но 
сепак бараме помош нивна, како фирма која што има голем дел на вработени. Исто така 
станува збор и за останатите фирми и претпријатија кои што функционираат во таа зона 
таму, сакаме да уклучиме дополнително уште некое возило за барем на дел од овие 
приходи да успееме да си ги вратиме назад. Тоа е околку градскиот превоз. А што се 
однесува околу паркирањето, околу паркинг просторот, сами го спомнавте паркингот кој 
што веќе функционира зад „Леоне“ зад УЈП, тоа е со капацитет некаде шеесетина – 
седумдесет возила, а вкупниот број, кој што го изгубивме овде на булеварот е некаде околу 
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двестапетшеесет возила, односно двестапетшеесет паркинг места. Е сега целта ни е да ги 
надокнадиме тие, еве овај кажав паркинг некаде веќе позади „Леоне“ позади УЈП. Добро 
го знаете сите, тој ни е уреден и осветлен. Планираме следната година и да го асфалтираме 
бидејќи веќе условите не го дозволуваат тоа. Уште еден паркинг спремаме и највероватно 
тој ќе се прави во 2021 година зад зградата кај „Ирнекс“ драгсторот. Тој е некаде со 
површина од 960-70 м2. Тука исто така планирање паркирање на околу 40 -50 возила и 
знаете во Програмата треба да влезе за 2021 година катната гаража која треба да се 
изгради помеѓу општинскава зграда и поштата на овој постоечкиов паркинг, која што би 
била на две или на три нивоа. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Се слушаме, најверојатно интернет конекцијата беше во прашање. 
 
ИЛИЈА ИВАНОСКИ: 
Дали ме разбравте, дали ме слушнавте се што зборував? 
 
НИКОЛА ГАБРОСКИ: 
Да да ве слушнавме: 
 
ИЛИЈА ИВАНОСКИ: 
Ви покажав и некои слики на претходната седница ако се сеќавате, тоа ќе биде 

идејно решение и во договор сме и со Градоначалникот да го реализираме во 2021 година. 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ви благодарам г-дине Иваноски. Дали некој друг се јавува за збор? 
 
САМИ АЈДИНИ: 
Само надополнување на прашњето. Дали има намалено број на вработени 

заради тоа што паркинзите се намалени, или истиот број на вработени е, истата плата која 
ја имаат загарантирано, или се намалени? Благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ви благодарам г-дине Ајдини. Вака малку процедурално на прашањата. Мислам 

дека поставивте два пати прашања и можете понатаму со дискусија или 
процедурално.Повелете г-дине Иваноски. 

 
ИЛИЈА ИВАНОСКИ: 
По однос на бројот на вработени е останат ист и износите на платите се останати 

исти. Знаете дека со Ребалансот и со средствата кои што беа одобрени од Општината за 
време на пандемијата мораше така да постапиме  и со закон мислам дека беше регулирано 
дека не смее да се отпуштаат вработени. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ви благодарам г-дине Иваноски. Дали некој друг бара збор? Уште еднаш 

прашувам дали некој друг се јавува за збор по деветтата точка? 
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Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот секој 
поедниечно, да се изјаснат. 

-Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај 
за финансиското работење на ЈП за ПУП-Прилеп, за период од 01.07.2020 година до 
30.09.2020 година?  

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
 
Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, Светлана 

Велеска „за“, Тони Камчески „за“, Никола Багески „за“, Елизабета Сурлаџија „за“, Адем 
Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски “за“, Хари Шојлески 
„за“, Жарко Северкоски, Жарко Северкоски, Кире Тинтоски „за“, Ивона Кузмановиќ „за“, 
Александар Китаноски „за“, Дејан Проданоски „воздржан“, Борче Јовчески „воздржан“, 
Ирена Стерјовска – Локвенец, Ирена Стерјовска – Локвенец, Ирена Стерјовска – Локвенец, 
Кирил Ѓорѓиески „воздржан“,   Јулијана Силјаноска, пиша во чат „воздржана“, Виктор 
Здравески пиша во чат „воздржан“,  Адријана Ристеска „воздржана“,  Винета Лозаноска 
„воздржана“,  Никола Габроски „воздржан“, Сами Ајдини „за“ и  Кети Бикоска „воздржана“. 
Ви благодарам. 

14 членови на Советот гласаа „за“ и 10 „воздржан“. 
Констатирам  дека  со 14 гласови „за“  и 10 гласови  „воздржан“, Одлуката е 

усвоена. 
 
По ДЕСЕТТАТА, ЕДИНАЕСЕТТАТА и ДВАНАЕСЕТТАТА точка од дневниот ред: - 

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 избор на Комисијата за 
одбележување  празници и манифестации и доделување награди и признанија; и  

- Решение за измена и дополнување на Решението за формирање Комисија за 
родова еднаквост, пред да отворам претрес, го повикувам,однодно најавувам  
претседателот на Комисијата за мандатни прашања, избори и именување, г-дин Валентин 
Божиноски да поднесе извештај по однос на овие точки. Повелете г-дине Божиноски. 

 
ВАЛЕНТИН БОЖИНОСКИ: 
Благодарам. Почитувана Претседателке, почитувани советници, добар ден и од 

мене. Комисијата за мандатни прашања, избори и именување одржа седница денес со 3 
точки на дневен ред: 1. Предлог - Решение за измена и дополнување на решението за 
формирање Комисија за општествени дејности и правата на децата; 

2. Предлог - Решение за измена и дополнување на Решението за избор на 
Комисијата за одбележување  празници и манифестации и доделување награди и 
признанија; и  

3. Предлог - Решение за измена и дополнување на Решението за формирање 
Комисија за родова еднаквост. 

По првата 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 на Решението за формирање Комисија за 
општествени дејности и права на децата, така што на местото на членот Светлана Велеска 
врз основа на нејзино барање, за нов член се именува Зорица Кочоска. Комисијата овој 
предлог едногласно го усвои. 
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По втората точка од дневниот ред: - Решение за измена и дополнување на 
Решението за избор на Комисијата за одбележување  празници и манифестации и 
доделување награди и признанија. Со ова Решение се врши измена и дополнување на 
Решението за измена и дополнување на Решението за избор на Комисијата за 
одбележување  празници и манифестации и доделување награди и признанија така што на 
местото на членот Светлана Велеска, врз основа на нејзино барање, се именува членот на 
Советот Ивона Кузмановиќ. Комисијата едногласно и овој предлог го усвои. 

По третата точка од дневниот ред: Решение за измена и дополнување на 
Решението за формирање Комисија за родова еднаквост, со ова Решение се врши измена 
на Решението за формирање Комисија за родова еднаквост така што на местото на членот 
Светлана Велеска, врз основа на нејзино барање, за нов член се именува Александар 
Чапкуноски. Исто така и по оваа точка Комисијата се произнесе едногласно. Ви благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ви благодарам г-дине Божиноски. Отворам претрес по точките. Дали некој се 

јавува за збор? Повторувам уште еднаш дали некој се јавува за збор по овие точки? 
Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот секој 

поедниечно, да се изјаснат. 
 
Кој е „за” усвојување на Решение за измена и дополнување на решението за 

формирање Комисија за општествени дејности и правата на децата? 
Кој е „против“, кој е „воздржан“? 
Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, Светлана 

Велеска „за“, Тони Камчески „за“, Никола Багески „за“, Елизабета Сурлаџија „за“, Адем 
Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски “за“, Хари Шојлески 
„за“, Жарко Северкоски, Жарко Северкоски, Кире Тинтоски „за“, Ивона Кузмановиќ „за“, 
Александар Китаноски „за“, Дејан Проданоски „за“, Борче Јовчески „за“, Ирена Стерјовска – 
Локвенец, Ирена Стерјовска – Локвенец, Ирена Стерјовска – Локвенец, Кирил Ѓорѓиески 
„за“, Јулијана Силјаноска, „за“, Виктор Здравески пиша во чет „за“, Адријана Ристеска „за“, 
Винета Лозаноска „за“, Никола Габроски „за“, Сами Ајдини „за“ и  Кети Бикоска „за“. Ви 
благодарам. 

24 членови на Советот гласаа „за“.  
Констатирам  дека  со 24 гласови „за“  Решението е усвоено. 
 
Кој е „за” усвојување Решение за измена и дополнување на Решението за избор 

на Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и 
признанија?  

Кој е „против“, кој е „воздржан“? 
 
Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, Светлана 

Велеска „за“, Тони Камчески „за“, Никола Багески „за“, Елизабета Сурлаџија „за“, Адем 
Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски “за“, Хари Шојлески 
„за“, Жарко Северкоски, Жарко Северкоски, Кире Тинтоски „за“, Ивона Кузмановиќ „за“, 
Александар Китаноски „за“, Дејан Проданоски „за“, Борче Јовчески „за“, Ирена Стерјовска – 
Локвенец, Ирена Стерјовска – Локвенец, Ирена Стерјовска – Локвенец, Кирил Ѓорѓиески 
„за“, Јулијана Силјаноска, на чет е„за“, Виктор Здравески пиша во чет „за“, Адријана 
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Ристеска „за“, Винета Лозаноска „за“, Никола Габроски „за“, Сами Ајдини „за“ и  Кети 
Бикоска „за“. Ви благодарам. 

24 членови на Советот гласаа „за“.  
Констатирам  дека  со 24 гласови „за“  Решението е усвоено. 
 
Кој е „за” усвојување Решение за измена и дополнување на Решението за 

формирање Комисија за родова еднаквост?  
Кој е „против“, кој е „воздржан“? 
 
Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, Светлана 

Велеска „за“, Тони Камчески „за“, Никола Багески „за“, Елизабета Сурлаџија „за“, Адем 
Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски “за“, Хари Шојлески 
„за“, Жарко Северкоски, „за“, Кире Тинтоски „за“, Ивона Кузмановиќ „за“, Александар 
Китаноски „за“, Дејан Проданоски „за“, Борче Јовчески „за“, Ирена Стерјовска – Локвенец, 
Ирена Стерјовска – Локвенец, Ирена Стерјовска – Локвенец, Кирил Ѓорѓиески „за“, Јулијана 
Силјаноска, во чет има „за“, Виктор Здравески пиша во чет „за“, Адријана Ристеска „за“, 
Винета Лозаноска „за“, Никола Габроски „за“, Сами Ајдини „за“ и  Кети Бикоска „за“. Ви 
благодарам. 

25 членови на Советот гласаа „за“.  
Констатирам  дека  со 25 гласови „за“  Решението е усвоено. 
 
По ТРИНАЕСЕТТАТА точка од дневниот ред: - Одлука за ослободување од 

плаќање надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на објекти од јавен 
интерес-училишна спортска сала во Прилеп, пред да отворам претрес, го повикувам, 
односно најавувам  претседателот на Комисијата за урбанизам и заштита на животна 
средина, г-дин Никола Багески да го  поднесе извештај по однос на оваа точка.Повелете 
колега Багески. 

 
НИКОЛА БАГЕСКИ:  
Почитувана Претседателке,  
Комисијата ги разгледа точките кои се од сферата на урбанизмот, а се денес на 

дневен ред на седницата на Совет. Што се однесува до оваа точка се работи за салата во 
ООУ „Кире Гаврилоски – Јане“, членовите на Комисијата едногласно им предлагаат на 
советниците оваа Предлог-Одлука да биде усвоена. Благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА:  
Ви благодарам г-дине Багески.Отворам претрес по точката. 
Дали некој од членовите на Советот бара збор по однос на оваа точка?  
Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот секој 

поедниечно, да се изјаснат. 
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за ослободување од плаќање надоместок за 

уредување на градежно земјиште за изградба на објекти од јавен интерес-училишна 
спортска сала во Прилеп? 

Кој е „против“, кој е „воздржан“? 
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Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, Светлана 
Велеска „за“, Тони Камчески „за“, Никола Багески „за“, Елизабета Сурлаџија, Елизабета 
Сурлаџија ја гледам да не има некаков технички проблем? Елизабета Сурлаџија „за“, Адем 
Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски “за“, Хари Шојлески 
„за“, Жарко Северкоски, „за“, Кире Тинтоски „за“, Ивона Кузмановиќ „за“, Александар 
Китаноски „за“, Дејан Проданоски „за“, Борче Јовчески „за“, Ирена Стерјовска – Локвенец, 
Ирена Стерјовска – Локвенец, Ирена Стерјовска – Локвенец, Кирил Ѓорѓиески „за“, Јулијана 
Силјаноска, „за“, Виктор Здравески, Виктор Здравески, Адријана Ристеска „за“, Винета 
Лозаноска „за“, Никола Габроски „за“, Сами Ајдини „за“ и  Кети Бикоска „за“. Ви 
благодарам. И Виктор Здравески пиша во чет „за“. 

25 членови на Советот гласаа „за“.  
Констатирам  дека  со 25 гласови „за“  Одлуката е усвоена. 
 
 
По ЧЕТИРИНАЕСЕТТАТА, ПЕТНАЕСЕТТАТА, ШЕСТНАЕСЕТТАТА, СЕДУМНАЕСЕТТАТА, 

ОСУМНАЕСЕТТАТА и ДЕВЕТНАЕСЕТТАТА  точка од дневниот ред: - 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.3033 КО 
Ореовец, на барање од  Пеце Димески. 

- 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.2908 КО Ореовец, на барање од  Кирил Андоноски. 

-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.3206 КО Ореовец, на барање од  Илија Јованоски. 

-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.3130 КО Ореовец, на барање од  Здравко Спиркоски. 

-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.158 КО Прилеп, на барање од  Живко Димовски. 

-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.1693 КО Селце, на барање од  Веле Ѓорѓијоски,  кои се 
однеуваат на легализации, пред да отворам претрес по овие точки го повикувам 
пртеседателот на комисијата за урбанизам и заштита на животната средина г-дин Никола 
Багески да даде извештај по однос на овие точки. Повелете г-дине Багески. 

 
НИКОЛА БАГЕСКИ: 
Благодарам Претседтелке. 
Комисијата ги разгледа барањата за легализација на бесправно изградени објекти 

и по однос на сите барања на членовите на Совет едногласно им предлага истите да бидат 
усвоени. Благодарам. 
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ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ви благодарам г-дине Багески. Отворам претрес по точките Дали некој од 

членовите на Советот бара збор? Уште еднаш повторувам. 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 преминеме 
на поединечно изјаснување. 

 
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.3033 КО Ореовец, на барање од  Пеце 
Димески? 

Кој е „против“, кој е „воздржан“? 
 
Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, Светлана 

Велеска „за“, Тони Камчески „за“, Никола Багески „за“, Елизабета Сурлаџија, Елизабета 
Сурлаџија ја гледам да не има некаков технички проблем? Да Елизабета „за“, Адем 
Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски “за“, Хари Шојлески 
„за“, Жарко Северкоски, „за“, Кире Тинтоски „за“, Ивона Кузмановиќ „за“, Александар 
Китаноски „за“, Дејан Проданоски „за“, Борче Јовчески „за“, Кирил Ѓорѓиески „за“, Јулијана 
Силјаноска, „за“ на чет пиша, Виктор Здравески, пиша во чет „за“, Адријана Ристеска „за“, 
Винета Лозаноска „за“, Никола Габроски „за“, Сами Ајдини се исклучи и  Кети Бикоска „за“. 
Ви благодарам. И Виктор Здравески пиша во чет „за“. 

24 членови на Советот гласаа „за“.  
Констатирам  дека  со 24 гласови „за“  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.2908 КО Ореовец, на барање од  Кирил 
Андоноски?  

Кој е „против“, кој е „воздржан“? 
 
Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, Светлана 

Велеска „за“, Тони Камчески „за“, Никола Багески „за“, Елизабета Сурлаџија, Елизабета 
Сурлаџија „за“, Адем Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски 
“за“, Хари Шојлески „за“, Жарко Северкоски, „за“, Кире Тинтоски „за“, Ивона Кузмановиќ 
„за“, Александар Китаноски „за“, Дејан Проданоски „за“, Борче Јовчески „за“, Кирил 
Ѓорѓиески „за“, Јулијана Силјаноска, „за“ на чет пиша, Виктор Здравески, пиша во чет „за“, 
Адријана Ристеска „за“, Винета Лозаноска „за“, Никола Габроски „за“,Кети Бикоска „за“. Ви 
благодарам. И Виктор Здравески пиша во чет „за“. 

24 членови на Советот гласаа „за“.  
Констатирам  дека  со 24 гласови „за“  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.3206 КО Ореовец, на барање од  Илија 
Јованоски?  

Кој е „против“, кој е „воздржан“? 
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Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, Светлана 

Велеска „за“, Тони Камчески „за“, Никола Багески „за“, Елизабета Сурлаџија „за“, Адем 
Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски “за“, Хари Шојлески 
„за“, Жарко Северкоски „за“, Кире Тинтоски „за“, Ивона Кузмановиќ „за“, Александар 
Китаноски „за“, Дејан Проданоски „за“, Борче Јовчески, Борче Јовчески, Кирил Ѓорѓиески 
„за“, Јулијана Силјаноска „за“ на чет пиша, Виктор Здравески, пиша во чет „за“, Адријана 
Ристеска „за“, Винета Лозаноска „за“, Никола Габроски „за“, Кети Бикоска „за“. Ви 
благодарам.  

24 членови на Советот гласаа „за“.  
Констатирам  дека  со 24 гласови „за“  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.3130 КО Ореовец, на барање од  
Здравко Спиркоски?  

Кој е „против“, кој е „воздржан“? 
 
Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, Светлана 

Велеска „за“, Тони Камчески „за“, Никола Багески „за“, Елизабета Сурлаџија, „за“, Адем 
Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски “за“, Хари Шојлески 
„за“, Жарко Северкоски „за“, Кире Тинтоски „за“, Ивона Кузмановиќ „за“, Александар 
Китаноски „за“, Дејан Проданоски „за“, Борче Јовчески „за“, Кирил Ѓорѓиески „за“, Јулијана 
Силјаноска „за“ на чет пиша, Виктор Здравески, пиша во чет „за“, Адријана Ристеска „за“, 
Винета Лозаноска „за“, Никола Габроски „за“, Кети Бикоска „за“. Ви благодарам.  

23 членови на Советот гласаа „за“.  
Констатирам  дека  со 23 гласови „за“  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.158 КО Прилеп, на барање од  Живко 
Димовски? 

Кој е „против“, кој е „воздржан“? 
 
Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, Светлана 

Велеска „за“, Тони Камчески „за“, Никола Багески „за“, Елизабета Сурлаџија, „за“, Адем 
Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски “за“, Хари Шојлески 
„за“, Жарко Северкоски „за“, Кире Тинтоски „за“, Ивона Кузмановиќ „за“, Александар 
Китаноски „за“, Дејан Проданоски „за“, Борче Јовчески, Борче Јовчески, Кирил Ѓорѓиески 
„за“, Јулијана Силјаноска „за“ на чет пиша, Виктор Здравески, пиша во чет „за“, Адријана 
Ристеска „за“, Винета Лозаноска „за“, Никола Габроски „за“, Кети Бикоска „за“. Ви 
благодарам.  

22 членови на Советот гласаа „за“.  
Констатирам  дека  со 22 гласови „за“  Одлуката е усвоена. 
Замолувам се водите како уклучени во системов, на екранов вегледам, меѓутоа, 

при гласањето не добивам повратно. Ако сте сеуште тука, давајте гласовно или во чет да 
регистрираме глас. 



22 
 

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.1693 КО Селце, на барање од  Веле 
Ѓорѓијоски?  

Кој е „против“, кој е „воздржан“? 
 
Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, Светлана 

Велеска „за“, Тони Камчески „за“, Никола Багески „за“, Елизабета Сурлаџија „за“, Адем 
Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски “за“, Хари Шојлески 
„за“, Жарко Северкоски „за“, Кире Тинтоски „за“, Ивона Кузмановиќ „за“, Александар 
Китаноски „за“, Дејан Проданоски „за“, Борче Јовчески, Кирил Ѓорѓиески „за“, Јулијана 
Силјаноска „за“  пиша, Виктор Здравески, пиша во чет „за“, Адријана Ристеска „за“, Винета 
Лозаноска „за“, Никола Габроски „за“, Кети Бикоска „за“. Ви благодарам.  

23 членови на Советот гласаа „за“.  
Констатирам  дека  со 23 гласови „за“  Одлуката е усвоена. 
 
По ДВАЕСЕТТАТА точка од дневниот ред: - Решение за разрешување и именување 

на член во Управниот одбор на ЈКП ,,Водовод и канализација“ - Прилеп, пред да отворам 
претрес го најавувам претседателот на Комисијата за мандатни прашања, г-дин Валентин 
Божиноски  да го поднесе извештајот по оваа точка. Повелете г-дине Божиноски. 

 
ВАЛЕНТИН БОЖИНОСКИ: 
Комисијата за мандатни прашања, избори и именување ја разгледа и оваа точка. 

Решението за разрешување и именување на член во Управниот одбор на ЈКП ,,Водовод и 
канализација“ – Прилеп. Со ова Решение се разрешува Катерина Кареска од член во 
Управниот одбор на ЈКП ,,Водовод и канализација“ – Прилеп врз основа на нејзина оставка. 

За член во Управниот одбор на ЈКП ,,Водовод и канализација“ – Прилеп се 
именува Јован Јованоски, дипломиран правник. Комисијата со 4 гласа „за“ и 1 „воздржан“ 
го усвои овој предлог. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
Ви благодарам г-дине Божиноски. Отворам претрес по точката. 
Дали некој се јавува за збор? Повторувам уште еднаш. Отворам претрес по 

точката. Дали некој сака да земе збор? 
Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот секој 

поедниечно, да се изјаснат. 
-Кој е „за” усвојување на Решение за разрешување и именување на член во 

Управниот одбор на ЈКП,,Водовод и канализација„ - Прилеп? 
Кој е „против“, кој е „воздржан“? 
Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, Светлана 

Велеска „за“, Тони Камчески „за“,  
 
НИКОЛА БАГЕСКИ: 
Претседателке јас и Тони Камчески треба да бидеме изземени од гласање. 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
Ама ова не е точка од „Водовод“. 
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НИКОЛА БАГЕСКИ: 
Ако не е точка од „Водовод“ се однесува на упраувањето на „Водовод“. 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
Јас се консултирав со правници, еве и правниците од Советот се тука, ова не се 

точки предложени од „Водовод“. Ова се точки кои што мислам Советот бира член во 
Управен одбор, мислам дека нема тука никаков проблем да гласате. Немате судир на 
интереси. 

НИКОЛА БАГЕСКИ: 
Доколку нема проблем гласам  „за“. 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Мислам се консултиравме и вчера и претходните денови и затоа ве повикувам да 

гласате. 
НИКОЛА БАГЕСКИ: 
Во ред „за“ гласам. 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Еве ги тука, ако сакате ќе ги вклучам и правниците, Марија повели, ако сакаш да 

слушнат и сите и да не биде дека наметнувам нечија волја. Сега ќе ви се обрати и Марија 
Маркоска – Трајаноска. 

 
МАРИЈА МАРКОСКА – ТРАЈАНОСКА: 
Почитувани советници, посебно до Никола Багески. Поради тоа што се врши 

менување на член во Управен одбор, не се засега во работењето на ЈКП „Водовод и 
канализација“ во моментот  нема судир на интереси. Секоја одлука што би произлегла од 
именувањето на тој член во Управен одбор, да би имало и можен сидир на интереси, така 
да во моментот изјаснувањето по ова прашање не е судир на интерес ниту за вас, ниту за 
останатиот член на Совет. 

 
НИКОЛА БАГЕСКИ: 
Во ред гласам „за“ тогаш. 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ви благодарам Марија Маркоска – Трајаноска. Мислам дека работите станаа 

појасни. Ве повикувам за гласање секогаш врз основа на претходна консултација со 
правниците. Штом тие даваат да речеме со народен збор зелено светло г-дине Багески го 
евидентираме вашиот глас „за“. Продолжуваме со изјаснувањето каде што застанавме. 

Елизабета Сурлаџија „за“, Адем Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, 
Александар Чапкуноски “за“, Хари Шојлески „за“, Жарко Северкоски „за“, Кире Тинтоски 
„за“, Ивона Кузмановиќ „за“, Александар Китаноски „за“, Дејан Проданоски „воздржан“, 
Борче Јовчески, Кирил Ѓорѓиески „воздржан“, Јулијана Силјаноска „воздржана“, пиша на 
чет, Виктор Здравески, пиша во чет „воздржан“, Адријана Ристеска „воздржана“, Винета 
Лозаноска „воздржана“, Никола Габроски „воздржан“,  Кети Бикоска „воздржана“. Ви 
благодарам.  

15 членови на Советот гласаа „за“ и 8 „воздржани“. 
                Констатирам  дека  со 15 гласови „за“  и 8 „воздржани“ Решението е усвоено. 
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По ДВАЕСЕТИПРВАТА точка од дневниот ред  - Одлука за усвојување на 

Финансискиот план на ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро Крстески Платник’’-Прилеп, за 2021 
година, пред да отворам претрес го најавувам претседателот на Комисијата за 
финансирање и буџет, г-дин Александар Китаноски да го поднесе извештајот по оваа точка. 
Повелете г-дине Китаноски по оваа точка. 

 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
На Комисијата беше разгледан и Финансискиот план на ЈОУ Дом за стари лица 

,,Киро Крстески Платник’’-Прилеп. На сметката 787 сопствени приходи, односно сметката за 
самофинансирачки активности за наредната година планирани се приходи на износ од 22,9 
милиони денари од кои 4,5 милиони денари се пренесени вишок од оваа година. На 
сметката 903 од блок дотации планирани се приходи од 13.350.000 денари. Комисијата за 
финансирање и буџет предлага му Советот финансиските планови да бидат усвоени за 
двете сметки од оваа установа. Ви благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ви благодарам г-дине Китаноски.  
 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
Процедурално дали би можело по некој дел од точки од легализацииве или 

останативе точки да гласаме во чат и ми се чини дека би било попрактично и побрзо. Ќе се 
доведиме на некои седниции... ако се сложуваат колегите советници. Бидејќи нас 
седницава ќе ни помине 2,30 часа скоро во изјаснување само за гласањето. 

 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Во ред е, меѓутоа, ако пишуваат вака како сега, јас не можам редоследно. Бидејќи 

се само двајца ги следам, а ако се 27, односно 26 треба да пишуваате по однос на пример 
на 15-та точка „за“, „против“ или „воздржан“, ме разбирате? Точно да се изјаснете за која 
точка гласате во тој момет во чат бидејќи и тоа е веродостојно и се снима самата седница и 
може да се види. Точно да биде објаснето, видливо, јасно за која точка се изјаснува 
советникот. 

АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
Во ред, во ред, во ред. 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Можеме да преминеме од следната седница бидејќи оваа веќе ја привршуваме 

уште со неколку точки. Ви благодарам г-дине Китаноски. 
Отворам претрес по точката.Дали некој од членовите на Советот се јавува за 

збор? 
Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот секој 

поедниечно, да се изјаснат. 
Потврдувам уште еднаш. Отворам претрес по точката. Дали некој од членовите на 

Советот се јавува за збор? 
Кој е „за“ усвојување на Одлуката за усвојување на Финансискиот план на ЈОУ 

Дом за стари лица ,,Киро Крстески Платник’’-Прилеп, за 2021 година? 
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Кој е „против“, кој е „воздржан“? 
 
Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, Светлана 

Велеска „за“, Тони Камчески „за“, Никола Багески „за“, Елизабета Сурлаџија „за“, Адем 
Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски “за“, Хари Шојлески 
„за“, Жарко Северкоски „за“, Кире Тинтоски „за“, Ивона Кузмановиќ „за“, Александар 
Китаноски „за“, Дејан Проданоски „воздржан“,Кирил Ѓорѓиески „воздржан“, Јулијана 
Силјаноска „воздржана“ еве сега пиша на чет, Виктор Здравески, , Адријана Ристеска 
„воздржана“, Винета Лозаноска „воздржана“, Никола Габроски „воздржан“, Кети Бикоска 
„воздржана“. Ви благодарам.  

19 членови на Советот гласаа „за“ и 7 „воздржан“.  
Констатирам  дека  со 19 гласови „за“и 7 „воздржан“,  Одлуката е усвоена. 
 
По ДВАЕСЕТИВТОРАТА точка од дневниот ред: - Решение за разрешување и 

именување на член во Управниот одбор на ЈКП,,Водовод и канализација“ - Прилеп, пред да 
отворам претрес го најавувам претседателот на Комисијата за мандатни прашања, г-дин 
Валентин Божиноски  да го поднесе извештајот по однос на оваа точка. Повелете г-дине 
Божиноски. 

ВАЛЕНТИН БОЖИНОСКИ: 
Благодарам Претседателке. Комисијата ја разгледа и оваа точка: - Решение за 

разрешување и именување на член во Управниот одбор на ЈКП,,Водовод и канализација“ – 
Прилеп и со ова Решение се разрешува Петра Лукароска од член во Управниот одбор на 
ЈКП,,Водовод и канализација“ – Прилеп врз основ на нејзина оставка. За член во Управниот 
одбор на ЈКП ,,Водовод и канализација“ – Прилеп, Комисијата го именува Сашо Димоски, 
дипломиран професор по одбрана.Комисијата со 4 гласа „за“ и 1 „воздржан“ го усвои овој 
предлог. Ви благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ви благодарам г-дине Божиноски. Отворам претрес по точката.Повторувам уште 

еднаш.  Дали некој од членовите на Советот сака да земе збор? 
Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот секој 

поедниечно, да се изјаснат. 
 
-Кој е „за” усвојување на Решение за разрешување и именување на член во 

Управниот одбор на ЈКП,,Водовод и канализација“ - Прилеп? 
Кој е „против“, кој е „воздржан“? 
Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, Светлана 

Велеска „за“, Тони Камчески „за“, Никола Багески „за“, Елизабета Сурлаџија „за“, Адем 
Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски “за“, Хари Шојлески 
„за“, Жарко Северкоски „за“, Кире Тинтоски „за“, Ивона Кузмановиќ „за“, Александар 
Китаноски „за“, Дејан Проданоски „воздржан“, Борче Јовчески „воздржан“ Кирил 
Ѓорѓиески „воздржан“, Јулијана Силјаноска „воздржана“ еве сега пиша на чет, Виктор 
Здравески, се исклучи? Адријана Ристеска „воздржана“, Винета Лозаноска „воздржана“, 
Никола Габроски „воздржан“, Кети Бикоска „воздржана“. Ви благодарам.  

15 членови на Советот гласаа „за“ и 8 „воздржан“.  
Констатирам  дека  со 15 гласови „за“и 8 „воздржан“,  Решението е усвоено. 
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По ДВАЕСЕТИТРЕТАТА точка од дневниот ред: -  Одлука за давање на трајно 

користење на движни ствари на ЈКП „Пазари“-Прилеп, пред да отворам претрес го 
повикувам, односно најавувам претседателот на Комисијата за финансирање и буџет, г-дин 
Александар Китаноски да го поднесе извештајот по оваа точка. Повелете. 

 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
Благодарам Претседателке. 
Одлуката за давање на трајно користење на движни ствари на ЈКП „Пазари“-

Прилеп се однесува конкретно за фотонапонските панели за електрична енергија, кои беа 
поставени на покривот на пазарот преку реализација Проектот и Договорот склучен помеѓу 
Пелагонискиот плански регион во соработка со Локалната самоуправа. Градоначалникот на 
Општина Прилеп ќе склучи договор со директорот на ЈКП „Пазари“-Прилеп со кој ќе бидат 
уредени правата и обврските за стварите кои се отстапуваат на трајно користење без 
надомест. Комисијата за финансирање и буџет со 4 гласови „за“ им предлага на 
советниците оваа Одлука да биде усвоена. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ви благодарам г-дине Китаноски. Отворам претрес по точката. Отворам претрес 

по по однос на 23-тата точка. Дали некој се јавува за збор? Повторувам уште еднаш дали 
некој се јавува за збор?  

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

-Кој е „за” усвојување на Одлука за давање на трајно користење на движни ствари 
на ЈКП „Пазари“-Прилеп? 

Кој е „против“, кој е „воздржан“? 
 
Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, Светлана 

Велеска „за“, Тони Камчески „за“, Никола Багески „за“, Елизабета Сурлаџија „за“, Адем 
Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски “за“, Хари Шојлески 
„за“, Жарко Северкоски „за“, Кире Тинтоски „за“, Ивона Кузмановиќ „за“, Александар 
Китаноски „за“, Дејан Проданоски „за“, Борче Јовчески „за“, Ирена Стерјовска – Локвенец 
дане е уклучена? Кирил Ѓорѓиески „за“, Јулијана Силјаноска „за“, еве сега пиша на чет, 
Виктор Здравески? Адријана Ристеска „за“, Винета Лозаноска, Никола Габроски „за“, Кети 
Бикоска „за“. Ви благодарам.  

21 членови на Советот гласаа „за“.  
Констатирам  дека  со 21 гласови „за“,  Одлуката е усвоена. 
 
По ДВАЕСЕТИЧЕТВРТАТА точка од дневниот ред: -  Одлука за донесување на 

техничка исправка  на ДУП за УЕ 6, УБ 6.01,плански опфат “1“ ,КО Прилеп , Општина Прилеп, 
пред да отворам претрес, го повикувам (најавувам)  претседателот на Комисијата за 
урбанизам и заштита на животна средина г-дин Никола Багески да поднесе извештај по 
однос на оваа точка. Повелете г-дине Багески.  

 
НИКОЛА БАГЕСКИ: 
Благодарам Претседателке. До мене како Претседател на Комисијата стигнаа две 

дополнителни точки за техничка исправка на Детални урбанистички планови. Едната точка 



27 
 

Комисијата му предложи на Советот да ја повлече од дневниот ред. Меѓутоа, сакам да ги 
имформирам советниците дека по меил им е испратен материјалот за таа точка да имаат 
време да ја разгледаат до наредна седница кога ќе биде повторно поставена на дневен 
ред. Што се однесува до оваа техничка исправка на Детален урбанисчички план за УЕ 6, УБ 
6.01,плански опфат “1“ ,КО Прилеп, се работи за нумеричка грешка тоа е на ГП 53 кај што се 
најдува Гимназијата во Прилеп. Се работи за нумеричка грешка во податоците, односно за 
68 м2 поголема впишана големина на парцелата и поради тоа имаат проблем од 
Урбанизам да продолжат со проектот за изградба на котларата која на некоја седница 
претходно ја имаме донесено. Комисијата едногласно му предлага на членовите на Советот 
да ја донесат оваа техничка исправка. Ви благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Благодарам г-дине Багески. Малку бевме во консултација сега можеби ме 

гледавте. Ве слушав пак со внимание. Околу да пробаме значи да го пишете вашето 
изјаснување во однос на оваа точка бидејќи е последна, но јас пак на крајот морам да ги 
прочитам кој како се изјаснил. Рабираме? За да биде пак јасно изразена волјата и некаде  
аудио мислам гласовно запиша, зачуван вашиот глас. Значи пак ништо не добиваме. И 
мора да одиме и на начинот на кој што изгласавме и во деловникот.  

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

поедниечно, да се изјаснат. 
 
Кој е „за” усвојување Одлука за донесување на техничка исправка  на ДУП за УЕ 6, 

УБ 6.01,плански опфат “1“ ,КО Прилеп , Општина Прилеп?  
 
Кој е „против“, кој е „воздржан“? 
Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, Светлана 

Велеска „за“, Тони Камчески „за“, Никола Багески „за“, Елизабета Сурлаџија „за“, Адем 
Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски “за“, Хари Шојлески 
„за“, Жарко Северкоски „за“, Кире Тинтоски „за“, Ивона Кузмановиќ „за“, Александар 
Китаноски „за“, Дејан Проданоски „за“, Борче Јовчески „за“, Ирена Стерјовска – Локвенец? 
Кирил Ѓорѓиески „за“, Јулијана Силјаноска „за“, еве сега пиша на чет, Виктор Здравески? 
Адријана Ристеска „за“, Винета Лозаноска „за“, Никола Габроски „за“, Кети Бикоска „за“. Ви 
благодарам.  

23 членови на Советот гласаа „за“.  
Констатирам  дека  со 23 гласови „за“,  Одлуката е усвоена. 
Ви благодарам на соработката и разбирањето. Бидејќи го исцрпивме дневниот 

ред кој што го утврдивме на самиот почеток на седницата констатирам дека седницата 
заврши. Ве поздравувам, останете ми во добро здравје до следното видување. 

По исцрпувањето на дневниот ред, седницата заврши во 14,45  часот. 
       

Број 09 – 2995/1                                                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.12.2020 година                                                                                  на Совет на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                                                                                           Еленче Ташковска 
   

СТЕНОГРАФ 
Горица Чатлеска 
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