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З  А  П  И  С  Н  И  К 
Од  52-ра седница на Советот на Општина Прилеп, одржана 

на 19.02.2021 година,  со почеток во 10, оо часот 
 
       Седницата ја отвори и со неа раководеше Претседателката на Советот 

на Општина Прилеп Еленче Ташковска. 
       Почитувани членови на Советот! 
       Ја отворам  52-рата седница на Советот на Општина Прилеп која  се 

одржува електронски преку комуникациски уреди и констатирам дека, од 
вкупно 27 членови на Советот, сега ве прозивам по списокот. 

       Еленче Ташковска тука , Јулијана Цековска тука, Зорица Кочоска тука , 
Светлана Велеска тука, Тони Камчески тука, Никола Багески тука, Елизабета 
Сурлаџија тука, Адем Мамудоски тука, Валентин Божиноски тука, Александар 
Чапкуноски, Александар Чапкуноски, Хари Шојлески тука,  Жарко Северкоски 
тука, Кире Тинтоски тука, Ивона Кузмановиќ тука, Александар Китаноски тука, 
Дејан Проданоски тука, Борче Јовчески тука су, Ирена Стерјовска – Локвенец 
тука, Кирил Ѓорѓиески тука е Кирил пиша во чет, Јулијана Силјаноска тука, 
Виктор Здравески тука, Адријана Ристеска тука,  Винета Лозаноска тука. 

     На седницата присуствуваат односно се најавени 27 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 51-вата седница го  
ставам на гласање? 

      Дали има забелешки по записникот? 
      Бидејќи никој не се јавува за збор ве молам поединечно да се 

изјаснеме на чет. 
      Кој  е “за” усвојување на записникот од 52-рата седница? 
      Кој  е “против”, кој е”воздржан”?  

После  евидентирањето на гласовите за записникот на чет, констатирам 
дека Записникот е усвоен со ---- гласови „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-Извештаj за работата на Советот за 2020 година. 
2. Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Прилеп за 

2021 година. 
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3. Предлог-Одлука за доделување на  камени бекатони плочки  во 
површина од околу 5м3 на манастирот „Св.Ѓорѓија“  - село Присад, кои ги има 
на располагање Општина Прилеп. 

4. Предлог-Одлука за усвојување на Програмата за работа и развој со 
инвестициони вложувања и Финансискиот план за 2021 година, на ЈКП 
,,Водовод и канализација’’-Прилеп. 

5. 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. 

6. Предлог-Одлука за давање согласност на Програмата за 
реализација на дејноста на ЈОУ Градска библиотека ,,Борка Талески’’- Прилеп, 
за 2021 година, со Финансиски план. 

7. Предлог-Решение за именување членови на Управниот одбор на 
ЈОУ Градска библиотека “Борка Талески”-Прилеп. 

8. Предлог-Програма за култура за 2021 година. 
9. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување 

на максималниот износ на вредноста на бодот за пресметување на платите на 
давателите на јавни услуги и на директорот на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’ Прилеп, 
за 2021 година. 

10. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување 
на вредноста на бодот за пресметување на плати на административните 
службеници вработени во ЈОУДГ „Наша Иднина” Прилеп за 2021 година. 

11. Предлог-Одлука за донесување Урбанистички план за вон населено 
место за изградба на Е2-комунална супраструктура – градби за производство на 
енергија термоелектроцентрала на биогас и сообраќајно регулирање на 
крстосница со регионален пат Р1107, м.в. „Дуј Гас“, КО Ново Лагово, плански 
период 2020-2030. 

Дополнителни точки: 
1.Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за 

финансирање на изработка на урбанистички планови на територијата  на  
Општина Прилеп  за 2021 година. 

2.Предлог-Одлука за давање согласност на Измените на годишниот план 
за вработување во 2021 година, на ООУ ’’Рампо Левката’’-Прилеп. 

 
Предлагам ШЕСТАТА, ДЕВЕТАТА и ДЕСЕТТАТА точка:  - Предлог-Одлука за 

давање согласност на Програмата за реализација на дејноста на ЈОУ Градска 
библиотека ,,Борка Талески’’- Прилеп, за 2021 година, со Финансиски план 

- Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на 
максималниот износ на вредноста на бодот за пресметување на платите на 
давателите на јавни услуги и на директорот на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’ Прилеп, 
за 2021 година и 
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- Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на 
вредноста на бодот за пресметување на плати на административните 
службеници вработени во ЈОУДГ „Наша Иднина” Прилеп за 2021 година на 
предлог на предлагачите  да бидат повлечени од дневен ред. 

Дали има предлог за измена или дополнување на дневниот ред?  
 
Бидејќи никој не се јавува за збор, предлагам да преминеме на гласање по 

дневниот ред. 
Ве молам членовите на Советот поедниечно да се изјаснеме, и ве 

замолувам повторно да се изјаснеме на чет, само да напишеме за дневен ред. 
Кој  е “за” усвојување на дневниот ред? 
Кој  е “против”, кој е”воздржан”?  
26 членови на советот гласаа „за”. 
 
Констатирам  дека  дневниот ред  е едногласно  усвоен со 26 гласови за, 

бидејќи во меѓувреме се уклучи и советникот Чапкуноски. 
 
 
По ПРВАТА и ВТОРАТА точка од дневниот ред: - Извештаj за работата на 

Советот за 2020 година; и 
-Програма за работа на Советот на Општина Прилеп за 2021 година, пред 

да отворам претрес го најавувам известителот на Комисијата за изработка на 
Програма за работа на Советот на Општина Прилеп за мандат 2017-2021 
година,  г-дин Никола Багески да го поднесе извештајот по однос на  овие 
точки. Повелете г-дине Багески. 

 
НИКОЛА БАГЕСКИ: 
Благодарам почитувана Претседателке. Комисијата за изработка на 

Програма за работата на Советот за мандат 2017-2021 година ги разгледа 
точките кои се денес на дневен ред на седницата на Совет и советниците ги 
имаат добиено во материјалите. Извештајот е збир на се она што Советот во 
изминатава година го сработил, додека Програмата е се она што согласно 
позитивната законска регулатива во рамките на своите надлежности треба да 
го разгледа оваа година. Доколку има некакви дополнителни прашања и 
забелешки, стојам на располагање. Комисијата предлага истите две точки да 
бидат усвоени. 

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

членовите на Советот бара збор? Повелете г-дине Проданоски. 
 
ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 
Добар ден на сите. Почитувана Претседателке, почитувани советници, 
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Ја користам приликава да земам збор по точкиве пошто оваа ни е 
последна програма што ја носиме во овој состав, знаете сите дека на есен 
мандатот ќе ни заврши. Еве прво да изразам, јас како советник, мало 
незадоволство затао што во оваа програма гледам дека како и во сите 
изминати 4 години, еве да речеме, разгледуваме точки од некоја си формална 
природа. Јас мојата замисла односно мојов  поглед на Советов и работата на 
Советов оди во насока за добра иднина, еве да посакаме да работи на дневни 
теми, односно на теми кои што ги засегнуваат граѓаните затоа што дел од 
улогата и таа ја имаме. Ние како советничка група, морам да кажам дека на 
неколку наврати моравме да вметниме неколку точки, односно да додадеме 
неколку точки во дневниот ред за кои што за жал владеачкото мнозинство 
немаше, еве да речеме интерес, или слух да ги разгледаме тие точки. Искрено 
жалам што во овој Совет работевме на теми кои што се од формална природа. 
Дел од забелешките кои што ги имам во овој Совет знам дека... ајде во овој 
преостанат период кој што ни останува да имаме нов Претседател и тоа се 
случи да имаме, да ја актуелизираме темата, односно советничките прашања, а 
и сама ветивте во вашето почетно обраќање кога ве избравме за Претседател, 
дека ќе се трудите да оди сето по Деловникот. Ве замолувам еве во овој 
период што  останува, барем во Советот праксата да им се одговара на 
прашањата на советниците, кои што мора да признаете во  последниве 6 – 7 
месеци се и малце и заслужуваат внимание и да добиваме одговори онака 
како што е по Деловик, односно во тој рок што е предвиден во рок од 10 дека 
од поставувањето на прашањето, да добиваме одговори. Сега и седнициве се 
на ваков начин по електорнски пат, нема непосредна средба. Некогаш имаше и 
некои прашања кои што ни беа отворени  за кои што очекувавме одговори, во 
непосредна средба, можеби не да влези во записник, меѓутоа добивавме по 
некоја информација од вас еве вие како Претседател и со претходниот 
Претседател имавме по некои кратки консултации пред почеток на седница за 
некои прашања. Еве моја заложба ќе биде до крајот на овој мандат да ... барем 
ќе барам од вас да одговарате, односно администрацијата општинска да 
одговара на прашањата, односно поставените советнички прашања, кои што ги 
имаме во текот на седниците. Благодарам за вниманието. Толку имам јас.  

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ви благодарам г-дине Проданоски. Вие сте советник, веќе сега сите сме со 

одредено искуство за нас. Знаете дека работата на Советот никако не можеме 
да ја дефинираме како од формален карактер, бидејќи работиме навистина 
сериозна работа. Разгледуваме прашања кои што се во надлежност на Советот, 
како што кажа и самиот известител од Комисијата, според позитивните 
законски прописи. Не можеме да излегуваме во работата на Советот надвор од 
рамките на законите кои ја уредуваат работата на Советот. Исто така при 
самото мое именување јас кажав дека исклучиво ќе се држиме на Статутот и 
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Деловникот. Нема сега да ја разводнуваме работата, читајте Статут, читајте 
Деловник и таму има алатки кои што дозволуваат и кажуваат кој е начинот на 
кој што работи Советот. Имавме дневен ред, еве сега само кратко ќе земам за 
пример. Секој може да предложи измена или дополнување на дневниот ред. 
Право е на секој советник понатаму да си се изјасни дали е за таа измена и 
дополнување или не е. Значи тоа се алатките врз основа на кое што Советот 
може да работи. Советот е тело премногу сериозно, кое што мислам дека не 
треба да се сведи на дневно политички теми. Ниое мораме да разговараме, да 
отвораме теми, меѓутоа само во рамките на позитивните законски прописи и во 
рамките на документите кои што ја уредуваат работата на Советот, а тоа се 
Статутот и Деловникот. Советнички прашања ви се дозволени и тоа и од 
претходниот Претседател и јас, значи предлагачите се тука, ги користите, значи 
секој советник може да си постави прашање во текот на седницата по 
прашањето, кое што го разгледуваме. Мислам дека таа пракса ја почнавме и 
запре. Мислам околу тоа можеме да бидеме коректни и до крајот ќе 
продолжиме во истата насока. Околу договарањето,односно,  контактирањето 
со сите советници јас сум секогаш достапна, повелете, ќе разговараме и 
нормално се што е во надлежност на Советот можеме да го отвораме како 
прашање, а надвор од рамките на надлежностите на Советот, не можеме да 
излегуваме. Ви благодарам. 

Дали некој друг се јавува за збор? 
Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот, секој 

поедничено во чат да се изјаснеме. 
Кој е „за” усвојување на Извештаj за работата на Советот за 2020 година? 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
26 членови на Советот гласаа „за“. 
Констатирам дека со 26 гласови “за” Извештајот е усвоен. 
 
Кој е „за” усвојување на Програма за работа на Советот на Општина 

Прилеп за 2021 година? 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
26 членови на Советот гласаа „за“. 
Констатирам дека со 26 гласови “за” Програмата е усвоена. 
 
По ТРЕТАТА точка од дневниот ред: - Одлука за доделување на  камени 

бекатони плочки  во површина од околу 5м3 на манастирот „Св.Ѓорѓија“ - село 
Присад, кои ги има на располагање Општина Прилеп, пред да отворам претрес, 
го повикувам (најавувам) претседателот на Комисијата за финансирање и 
буџет, г-дин Александар Китаноски да поднесе извештај по однос на оваа 
точка. Повелете г-дине Китаноски.   

 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
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Добар ден на сите. Почитувани колеги советници, почитуван Претседател 
на Советот, почитуван Градоначалник, 

Комисијата за финансирање и буџет на вчерашната седница го разгледа 
барањето од Манастирот „Св. Ѓорѓија“ – Присад, кое се однесуваше за 
доделување на  5м3 камен и бекатон плочки. Истите на управата од манастирот 
како што беше наведено во нивното барање им беа потребни за доуредување 
на дворот на овој манастир, Комисијата едногласно му предлага на Советот да 
го усвои ова барање. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ви благодарам на разбирањето еве се случуваат вакви работи. Прв пат еве 

самиот зум не исклучува. Знаете оваа е втората сесија, вториот линк, можно е 
да се случи после изминувањето на 40 минути повторно да бидеме исклучени. 
Меѓутоа, важечки трет линк ќе добиеме по добието на вашите меил адреси. 
Продолжуваме понатаму , г-дине Китаноски продолжете, по однос на третата 
точка со Извештајот од Комисијата. 

 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
Да. Благодарам Претседателке. Комисијата ја разгледа оваа Одлука од 

Манастирот с. Присад и едногласно со 5 гласови „за“ ја усвои оваа Одлука и на 
членовите на Советот им предлага истата да биде усвоена. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
Благодарам г-дине Китаноски, Отворам претрес по точката. Дали некој од 

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

поеднечно на чат  да се изјаснат по третата точка. За да не настани проблем, 
еве некој има проблем и со пишувањето, ќе ве прозивам. 

Кој е „за” усвојување на Одлука за доделување на камени бекатони 
плочки  во површина од околу 5м3 на манастирот Св.Ѓорѓија-село Присад, кои 
ги има на располагање Општина Прилеп?  

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Се извинувам дека по оваа точка бидејќи се имаат пријавено повеќе, а 

овде гледаме 21 ќе преминеме на гласање по списокот. 
Еленче Ташковска „за“ , Јулијана 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, Борче Јовчески, Ирена Стерјовска – Локвенец 
„за“, Кирил Ѓорѓиески „за“,еве пиша, Јулијана Силјаноска, Јулијана Силјаноска, 
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Виктор Здравески „за“, Адријана Ристеска „за“,  Винета Лозаноска „за“, Никола 
Габроски „за„, Сами Ајдини, „за“. 

Се навраќаме на тие што не се разбравме  Кети Бикоска „за“, Борче 
Јовчески „за“, Јулијана Силјаноска пиша во чет „за“ и Андријана Ристеска „за“ и 
остана уште Северкоски Жарко, добро. 

25 членови на Советот гласаа „за“ 
Констатирам дека со 25 гласови “за”  Одлуката е усвоена. 
 
По ЧЕТВРТАТА точка од дневниот ред: - Одлука за усвојување на 

Програмата за работа и развој со инвестициони вложувања и Финансискиот 
план за 2021 година, на ЈКП ,,Водовод и канализација’’-Прилеп, пред да 
отворам претрес, го најавувам  претседателот на Комисијата за финансирање и 
буџет, г-дин Александар Китаноски да поднесе извештај по однос на оваа 
точка. Повелете г-дине Китаноски.   

 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
Благодарам Претседателке. На вчерашната седница Комисијата за 

финансирање и буџет ја разгледа Одлуката за усвојување на Програмата за 
работа и развој со инвестициони вложувања и Финансискиот план за 2021 
година, на ЈКП ,,Водовод и канализација’’ – Прилеп од страна на директорот 
беше образложена Програмата за работа и развој со инвестициони вложувања 
во истата за оваа година се планирани значителни инвестициони влoжувања со 
кои ќе се подобри функционирањето на ова ЈП како и дејноста која ја обавува. 
По однос на Финансискиот план за 2021 година  ова ЈП има планирано  приходи 
од 214,7 милиони денари, расходи од 204 милиони денари и има планирана 
добивка во износ од  10,7 милиони денари. Комисијата за финансирање и 
буџет со 3 гласови “за“ ја усвои оваа точка и им   предлага на советниците да ја 
усвојат во предложениот текст. Ви благодарам. 

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

од членовите на Советот бара збор? 
 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
Процедурално, би побарал кратка пауза од 5 минути до цел колега 

Северкоски, ми пишува, да се приклучи. 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Да не контактираше и нас има мал проблем, дозволувам 5 минути пауза, 

односно во моментот кога ќе се приклучи продолжуваме. 
 
(5 минути пауза)  
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После паузата. 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Колега советници имам едно процедурално до вас точкава да ја гласаме 

во оној момент кога г-динот Жарко Северкоски ќе се уклучи, инаку се гледа 
дека сме во контакт, тука е да речам присутен на седницава затоа што има 
некој проблем, се работи на разрешување на проблемот. Да не го трошиме 
времето. Кога ќе се создадат услови да преминеме на гласање, а сега да 
преминеме со работа на следните точки, да не го губиме времето, секако 
доколку сте согласни ве молам пишете дали сте согласни да преминеме со 
работа на петтата точка. 

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

 
ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 
Процедурално меже Претседателке? 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Може, може повелете. 
 
ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 
Сега очигледно е дека овде секогаш е спорно околу гласањево на точкиве 

за Водовод. Програмава не е нешто хитно за носење, сега пошто не можете да 
го обезбедите, најдобро e да ја  тргнете  сега. За да бидеме посериозни сега во 
пристапов инаку сигурно вака немаше да се чекаме ќе гласавме. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Вака секако ќе се чекавме ви благодарам г-дине Проданоски. Тука е 

представникот  на „Водовод и канализација“, односно директорот ќе ви 
објасни во однос на вашата забелешка, врзано е со рокови. Затоа мора да ја 
донесеме оваа точка. Плус советникок Жарко Северкоски е  присутен на оваа 
седница има технички проблем да се уклучи. Значи не можевме да не беше 
присутен претходно ќе го водевме како неприсутен на седницата. Меѓутоа, се 
работи... еве тука се и од службите за организирање на ова, постојано сме во 
комуникација има некаков технички проглем. Ќе дојде кај нас и ќе си биде 
присутен на седницава. Околу тоа пошто сме тука му давам збор на директорот 
на ЈКП „Водовод и канилација“ да си објасни како е поврзано со роковите. 
Повелете г-дине Јанески. 

 
    ЕМИЛ ЈАНЕСКИ: 
    Ви глагодарам Претседателке. Почитувани советници исклучително итно 

е носењето на Програмата бидејќи најдоцна до 31-ви Јанураи, Управниот 
одбор мора да го усвои Планот за јавни набавки да биде објавен, согласно со 
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Измените на Законот за јавни набавки, на ВЕБ страната на Бирото за да можеме 
да спроведуваме набавка. Доколку не биде објавен ние не можеме замислете, 
не можеме да набавиме хлор, не можеме да набавиме цевки или други 
елементи, не можеме да го снабдиме градот со вода и од тие причини. Бидејќи 
потребни се 8 дена за да биде Одлуката во сила нели да излезе во „Службен 
гласник на Општина Прилеп“ согласно Законот за локална самоуправа. Денеска 
итно Програмата за работа заедно со Инвестицискиот план мора да биде 
донесена за да можеме ние на 30-ти, 31-ви Јануари да повикаме Управен 
одбор, истиот да биде усвоен Планот за јавни набавки врз основа на 
Финансискиот план и истиот да го објавиме на ВЕБ страната на Бирото за јавни 
набавки. Значи кнап сме буквално со времето и од тие причини буквално 
замолувам денеска оваа точка на Советот да биде разгледувана и гласана. 
Благодарам. 

        
 ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
 Благодарам г-дине Јанески се уклучи колку што можам да забележам г-

динот Северкоски. Господине Северкоски дали ме слушате? Во ред е добро. 
Дали некој друг се јавува за збор по однос на оваа точка? 
 
ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 
Јас уште едно прашање имам до директорот. 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ајде повелете г-дине Проданоски. 
 
ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 
Почитуван директоре сакам да ве прашам. Сега во Собрание во процедура 

е донесување на Закон со кој ќе се обезбедува финансиска поддршка за јавните 
претпријатија низ државава, еве Ве прашувам вас лично како менаџер на ЈКП 
„Водовод и канализација“ дали вие влегувате во Програмата односно за 
финансиска помош што ќе ја доделува Владата на РМ на јавното претпријатие? 
Благодарам. 

 
ЕМИЛ ЈАНЕСКИ: 
Во овој момент сме поприлично финансиски ликвидни и субвенции 

општината не ни доделува, меѓутоа во оваа Програма да. Со две точки 
влегуваме: изградба на потисен цевковод за населено место Канатларци од 
околу 7 милиони денари и околу 2 милиони денари за нови канализациони 
линии. За оние места во градот каде што имаат проблеми со канализацијата се 
во депресија, немаат доволно капацитети канализационите линии за да ја 
прифатат целокупната вода. Значи со околу 9 милиони денари во Програмата 
застапени се изградба на водоводни канализациони линии. 
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ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ви благодарам г-дине Јанески. Дали уште некој има збор? Ако не да 

преминеме на гласање. 
 
Бидејќи никој повеќе не се јавува за збор ги молам членовите на Советот 

секој поедниечно, да се изјаснеме. Поединечно ќе ве прозивам сите по однос 
на четвртата точка. 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Програмата за работа и 
развој со инвестициони вложувања и Финансискиот план за 2021 година, на ЈКП 
,,Водовод и канализација’’- Прилеп? 

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

Светлана Велеска „за“, Тони Камчески „за“, Никола Багески не гласа, 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“, еве пиша, Јулијана Силјаноска 
„воздржан“,  Виктор Здравески „воздржан“, Андријана Ристеска „воздржан“, 
Винета Лозаноска „воздржана“, Никола Габроски „воздржан“, Сами Ајдини, 
„за“, Кети Бикоска „воздржана“. Ви благодарам колеги советници. 

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

усвоена. 
 
 
По ПЕТТАТА точка 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 
најавувам претседателот на Комисијата за финансирање и буџет, г-дин 
Александар Китаноски  да го поднесе извештајот по оваа точка. Повелете г-
дине Китаноски. Вака пред да почнете г-дине Китаноски. Имате меил пуштен ви 
е трет меил важечки за да можете да се уклучите одма во оној момент кога зум 
ќе не исклучи од втората сесија. Повелете г-дине Китаноски. 

 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
Ви благодарам Претседателке. Значи колеги советници во текот на месец 

Декември како што знаете донесовме Годишен план за вработување, кој се 
однесуваше за 2021 година за Домот за стари лица „Киро Крстески – Платник“. 
Овие измени на овој годишен план ги носите поради смртен случај кој што 
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настанал во оваа институција и поради тоа повторно од истата институција е 
доставено да донесеме Измени на Годишниот план, кои се однесуваат исто на 
2021 година и со овие измени овој Годишен план е проширен и за нареднава 
година се планирани 7 лица за вработување. Комисијата за финансирање и 
Буџет со 5 гласови „за“ едногласно ги усвои и на советниците им предлага да го 
усвојат Годишниот план. Ви благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
Ви благодарам г-дине Китаноски. Отворам претрес по однос на 5-тата 

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

поединечно да се изјасни бидејќи сега констатиравме дека сите 26 членови на 
Советотат сме во можност технички да се изјаснуваме, напишете во чет како се 
изјаснувате по петта точка. 

-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”? 
 
Ви благодарам колеги советници. Преброивме 25 гласови „за“ и прашувам 

дали некој не беше во можност да се изјасни во чет? Во ред Ирена напиша „за“. 
26 Членови на Советот гласаа „за“. 
Констатирам дека со 26 гласови “за” Одлуката е усвоена. 
 
По ШЕСТАТА точка од дневниот ред: - Решение за именување членови на 

Управниот одбор на ЈОУ Градска библиотека “Борка Талески”-Прилеп, пред да 
отворам претрес го најавувам претседателот на Комисијата за мандатни 
прашања, избори и именување, г-дин Валентин Божиноски  да го поднесе 
извештајот по оваа точка. Повелете г-дине Божиноски. 

 
ВАЛЕНТИН БОЖИНОСКИ: 
Благодарам. Почитуван Претседател на Совет, почитувани колеги 

советници, почитуван Градоначалник добар ден и од мене.  
Комисијата за мандатни прашања избори и именување вчера одржа 

седница со една точка на дневен ред: - Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈОУ Градска библиотека “Борка Талески”-Прилеп. Со ова 
Решение се именуваат членови на Управниот одбор на ЈОУ Градска библиотека 
“Борка Талески”-Прилеп, односно во овој Управен одбор членуваат 5 члена од 
кои 3 члена се внатрешни и надворешни членови,  се изгуби линкот и треба да 
продолжи новиот линк. 
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АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
Процедурално. Со огледа на тоа дека сме известени дека за 1 минута 

завршува сесијава, да продолжеме со другиот линк, а вероватно известувањето 
и кај другиве го има. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
Со оглед на тоа се исклучуваме, но во 11,30 ме известуваат вработениве 

дека ќе продолжи линкот нека продолжи Божиноски. Повелете г-дине 
Божиноски. 

 
ВАЛЕНТИН БОЖИНОСКИ: 

         За внатрешни членови  Градската библиотека ги предлага Каролина 
Крстеска виш библиотекар со завршено Филозовски факултет еден и Силвија 
Илиеска, библиотекарски помошник со ССС, вработена во Градска библиотека; 

За надвотршни членови Комисијата ги предлага: Игор Кимоски 
дипломиран професор по музичко; Дарко Ристески диполомиран професор по 
македонски јазик; и Златко Дамески дипломиран економист. Комисијата овие 
предлози ги усвои со 4 гласа „за“ и 1 „воздржан“ и на Советот му предлага да ги 
усвои овие предлози. Благодарам. 
             

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

поедниечно, да се изјаснат по шестата точка во чет. 
 
-Кој е „за” усвојување на Решение за именување членови на Управниот 

одбор на ЈОУ Градска библиотека “Борка Талески”-Прилеп?  
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Ви благодарам колеги советници, 
16 членови на Советот гласаа „за“ и 10 “воздржани”. 
Констатирам дека со 16 гласови “за” и 10 “воздржани“ Решението е 

усвоено. 
 
По СЕДМАТА точка од дневниот ред: - Програма за култура за 2021 година, 

пред да отворам претрес, го најавувам  претседателот на Комисијата за 
одбележување празници и манифестаци и други значајни настани, г-дин Тони 
Камчески да поднесе извештај по однос на оваа точка. Повелете г-дине 
Камчески. Повелете г-дине Камчески.  
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ТОНИ КАМЧЕСКИ: 
Благодарам Претседател на Совет. Почитувани колеги советници, 

почитуван Градоначалник и почитувани денеска приклучени на оваа седница. 
Комисијата за одбележување празници и манифестаци и други значајни 

настани на 21.01.2021 година одржа седница на Комисија. На седницата на 
дневен ред беше една точка Програма за култура за 2021 година. Програмата 
за култура за 2021 година Комисијата ја разгледа. На самата седница беа 
присутни сите советници и одлучи оваа Програма да биде прифатена во целост 
со тоа што има дополнување во самата Програма со една манифестација, која 
се одржува некаде во првата половина на Август, а тоа е „Поетско Маркукуле“ 
со тоа што не навлеговме во финансиските средства, кои се планирани за 
Програмата за култура. Само додадовме настан кој секогаш во годините се 
случувал и бил еден од настаните кои го одбележуваат градот Прилеп. 
Разгледувајќи ја Програмата дојдовме до сознанија дека оваа Програма ги 
опфаќа сите значајни празници со тоа што секогаш размислуваме во смисла 
дека оваа година се надеваме дека Програмата за култура ќе ја оствариме во 
целост со тоа што ќе ги симнеме маските, а со маски ќе бидеме само за прочка. 
Така да на членовите на Советот им предлагаме оваа Програма да биде 
прифатена со тоа што имаше и една техничка грешка во ставката 20 пишуваше 
дека Програмата за развој на културниот туризам во Прилеп за 2020 година, 
значи тоа е исправено, ќе биде Програма за 2021 годиана. Благодарам. 
Претседател на Совет толку за Програмата. 

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

бара збор? Повелете г-дине Проданоски. 
 
ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 
Ја разгледав оваа Програма Комисијата што ја изгласала, прво би сакал ако 

има представници од Општинава од администрацијата во Буџетот што го 
гласавме пред неполни дваесетина дена стои дека во ставката култура се 
предвидени 4 милиони денари. Програмава која што денеска ја носиме по 
проценкава од изготвувачот или од тој што ја изработил во Локалнава 
самоуправа е 8,7 милиони денари, ако не се лажам. Прво би ги прашал како 
мислат да ги обезбедат тие средства за работа? Според мене многу 
оптимистичка е Програмава дури пречка и за 1 месец е тоа. Бројкиве се 
намалија а уште е на високо ниво секој ден имаме по 1 случај од пандемијава, 
дали има некои информации во локалнава администрација што еве јас лично 
не ги знам, штом предвиделе дури и „Пиво фест“ за реализација. Имаше 
ветување од самиот старт од мандатот на Градоначалникот дека ќе ја менува 
локацијата и начинот на изведување на „Пиво фест“. И сумата иста предвидена 
и локацијата иста. Измени се направија и реконструирање на булевар, а 
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локацијата останува иста. По однос на тоа прашање ако има некој да одговори, 
да каже. Вака најважно според мене е вака оптимистичка Програмава за 
култура. Ние сме познати како град кој што негува исклучително културни 
настани со голем број на посетители. Би сакал да знам како ќе се развива овој 
дел со болеста, што веќе еве една година живееме затворени во притвор на 
некој начин  сите движења ограничени, секое дружење ограничено. Секој 
верски празник и гледам тука во Програмата дури и Водици е предвидено за 
реализација, тоа помина, а ние после тоа носиме програма, а немаше и ништо 
организирано согласно мерките. Ги прашувам еве представниците од ЛС кои се 
нивните информации, како планираат да се изведува, предпоставувам дека 
нема да бидеме ние Вукан да правиме дочек на Нова година со 100 000 
присутни, нити вакцини имаме, нити во догледно време ќе ги имаме. Бројката 
ние сме секогаш солидни во неколку града по бројки на заразени. Еве едно 
видување нивно што... и врз основа на кои показатели, еве и од оваа 
претходнава година и развојов на настаниве како ќе биде во оваа година, па ја 
направиле оваа Програма. Еве барам одговор и верувам дека има присутни 
овде предлагачи на денешнава седница на Совет. Ви благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ви благодарам г-дине Проданоски. Тука е предлагачот на оваа точка од 

Секторот за култура, се надевам ќе ви даде одговор на прашањата. Повелете  
г-ѓо Ристеска. 
 

СНЕЖАНА РИСТЕСКА: 
Благодарам Претседателке. Добар ден до сите советници и благодарам на 

прашањето на Дејан Проданоски. Значи Програмата за култура е Предлог – 
Програма еден план, кој што  нереално е да кежеме дека ќе се оствари во 
целост, можеби и половина нема да се оствари. Токму затоа и на крајот на 
Програмата со една реченица само е напишано дека сето ова треба да се има 
во предвид заради пандемијата со Ковид 19. Навистина тешко е да се работи 
една Програма за култура и да се учествува комплетно во нејзината 
реализација и да дојдеме до момент да ја избришеме „Прочка“ од Програмата 
и да избришеме некој настан што 50 години нашиот град го негува како 
Фестивал „Пеце Атанасоски“ итн. Токму од таа причина малку емотивно ги 
оставив да стојат во Програмата, што не значи дека не знаеме ние. Секојдневно 
се менуваат настаните, значи како што дојде пандемијата во рок од 24 сати не 
затворија, а не знаеме дали така за 24 сати ќе исчезне. Оптимистички е да 
мислиме дека „Прочка“ ќе се реализира затоа што е меѓунареден настан кој  
што вклучува доста посетители од странство, меѓутоа можеби ќе се направи 
некоја изложба, па ќе се искористат само дел од тие средства, еве карикирам, 
можеби само 30.000 денари. А во годинешниот Извештај за реализација на 
Програмата, кој што ќе следи, тогаш ќе видиме колку процентуално сме ја 
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реализирале Програмата. Тоно е дека е оптимистичка, се согласувам, меѓутоа 
колку ќе се реализира зависи од надворешни фактори. Ние само планираме од 
прилика и тоа е одговорот на едното прашање. Во врска со Буџетот точно е 
дека Програмата за култура досега била усогласена со Буџетот, меѓутоа 
годинава како што има кратења, годинава е скратен Буџетот. Програмата вака 
оптимистичка е најмала досега, значи била 9 милиони, 10 милиони. Ако се 
реализираат можеби Општината ќе направи Ребаланс, значи има начини она 
што значајно како манифестација ако има услов да се одржи. Благодарам.  

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ви благодарам г-ѓо Ристеска. Дали некој друг се јавува за збор? 
Повелете г-дине Сами Ајдини. 
 
САМИ АЈДИНИ: 
Ви благодарам Претседателке. Јас многу кратко, одговорите кои што сакав 

да ги добијам г-ѓата Ристеска ги одговори на крајот оние моите дилеми кои ги 
имав врз основа на... Прво сакав да прашам две работи сигурно одеа од 
изворот од претходната година кои не се реализираа активностите. И во 2021 
година ги ставија истите активности за спроведување, а можеби со истата сума 
која што е за финансирање или ги зголемиле врз основа на потребите можеби 
кои што се од изворите на финансирање. И втората работа е да ги замолам 
Претседателот на Комисијата, па и вас почитувана Претседателке навистина 
кога се работи за некои сериозни документи како што е Програмата за култура, 
а и другите програми, јас незнам дали техничка грешка дали беше грешка која 
што навистина така сега да ја изгласаме годината што е измината, а ние ќе ја 
носиме истата програма за финансии. Верувајте јас ќе реагирам можеби 
совети, но не се превзема ништо. Би ве замолил кога ќе видиме нешто на 
хартија и тоа што го има за тоа да гласаме и за тоа да се залагаме и да се 
реализира. Не можеме ние како советници, зборувам лично јас како Сами 
Ајдини, како одговорно лице што носам одлука во овој момент и дека треба да 
гласам за нешто што веќе е изминато, а има финансии и треба да се гласа. 
Третата работа која што е, почитуваниот колега Дејан веќе реагираше за 
Буџетот врз основа на Буџетот кој што веќе го имаме донесено како Совет. 
Сигурно тие одлуки треба да се почитуваат затоа што ние ги носиме и ние сме 
врвот на Општината.Ако тие одлуки не се почитуваат тогаш.... или ако се 
зголемиле веќе сумите видени, треба да се даде барем образложение или 
некоја десна графа во самата Програма за култура од каде ќе биде изворот на 
финансирање, кој ќе финансира, од каде ќе бидат тие средства, како ќе се 
организираат тие средства, дали ќе се побараат преку Ребаланс итн. Значи ние 
идиме во состојба за нешто да зборуваме кое што навистина треба да биде во 
самите програми кои што ги носиме, било за култура или за другите. Во делот 
сега зборувам лично за култура, а да се сфати многу посериозно во овој дел, да 
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сфатиме сериозно и ние како советници она што го предлагаме и да се 
испочитува сето тоа. Верувам дека ќе добијам некој одговор затоа што и накрај 
кажав и на почетокот кога почнав да зборувам, а некои делови од одговорите 
кои што сакав да ги добијам г-ѓата Ристеска ги кажа. Но, би ве замолил вакви 
сериозни работи кои што ги носиме, утре кога треба да се издвојат средства од 
самата Општина, затоа што јас се залагав самиот тој некои делови од проекти 
кои беа и различни манифестации да бидат дел од Програмата и на самата 
Општина, за Општината да ги чувствува сите еднакво и да може да ги 
организира настаните. Така да во овој дел да, за Програмата јас ќе гласам, но со 
вакви недостатоци и некои  работи кои што се во самата Програма, незнам. 
Треба повеќе да разговараме, образложенија да добиваме. Може на почетокот 
Комисијата да ги враќа документите назад, да разгледуваат, предлагачите 
повеќе внимание малце да посветат затоа што сепак се документи кои што ние 
треба да ги гласаме. Верувам дека сите би се сложиле со мене, така да ви 
благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ви благодарам г-дине Ајдини.Околу техничкиот проблем, односно 

техничката грешка е одстранета и ние ќе гласаме за Програма за развој на 
туризам во 2021 година и тоа можете да си го проверите. По однос на другите 
прашања г-ѓата Ристеска се обиде да даде одговор и овие прашања или 
дилеми кои што ви се наметнуваат, убаво си кажа дека кога ќе разгледуваме 
Извештај за реализација на самата Програма поконкретно за секој дел, односно 
за секоја манифестација што се одржала, ќе си има и финансиска конструкција 
од каде се средствата, колку средства се потрошени. Значи ова е само Предлог-
Програма, значи убаво кажа госпоѓата, односно предлагачот. Манифестации со 
традиција не можеш да не ги предвидиш во една Програма доколку се 
создадат услови. Еве видете сега Водици помина 19-ти Јануари беше, таа е 
предвидена во Програмата, меѓутоа, здравствените услови се такви и не се 
создадоа услови за да се одржи таа манифестација. Меѓутоа, ние не можеме да 
ја отфрлиме една вековна традиција, односно една традиција на самата 
Локална самоуправа, која што со години на назад се одржува како 
манифестација, ако здравствените услови предвидуваат, предвидените 
манифестации ќе се одржуваат, ако не во извештајниот дел кога ќе се 
разгледува реализацијата на Програмата за 2021 година ќе биде детално 
објаснето која манифестација се одржала, со колку парични средства, од каде 
биле тие парични средства набавени. Истото ќе се случи кога ќе го 
разгледуваме Извештајот за реализација на Програмата за 2020 година. Тогаш 
работите ќе ни бидат појасни во однос на она што се случуваше и во однос на 
финансиската конструкција и сите отворени прашања, кои што сега ги 
поставивте. Јас се придржувам кон констатацијата на Камчески дај Боже сите 
час поскоро да ги тргнеме маските за да можеме да почнеме нормално да 
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фунционираме и да ја реализираме и  оваа Програма како и сите други 
останати, кои што како Совет ги носиме. Ви благодарам. Дали некој друг се 
јавува за збор? 

 
АНДРИЈАНА РИСТЕСКА: 
Јас би сакала нешто да кажам. Досега имав технички  проблеми и не 

слушав, не ги слушнав ни излагањата на колегите, меѓутоа, да го кажам она што 
јас сакам да го кажам. Јас како член на оваа Комисија присуствував на 
седницата, значи ја разгледав внимателно Предлог-Програмата за оваа 
тековнава година, значи Буџетот е намален што е и разбирливо заради 
условите на пандемија. Меѓутоа, како што и самата рековте значи ние оваа 
Програма мораме да ја имаме во предвид, мораме и понатаму да ги 
одржуваме мислам да правиме план, плански програм за одржување на 
манифестациите кои што се веќе традиционални. Така да можеби ни 50 % од 
овие манифестации нема да бидат одржани, меѓутоа, дај Боже да се створат 
услови сите да бидат одржании. Се надевам и искрено верувам дека оваа 
година ќе биде подобро, ете така. Благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ви благодарам г-ѓо Ристеска. Дали некој друг се јавува за збор? 
 
ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 
Ако дозволите јас си го искористив правото на збор, ама би сакал пошто е 

локалнава сега тема на разговор, едно советничко прашање ако може или пред 
завршување ако сметате дека ќе се наруши текот. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Повелете г-дине Проданоски ако се однсува прашањето на точката на која 

што ја разгледуваме. 
 
ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 
Како право го користам зошто неколку пати и Градоначалникот го 

спомнавте и мислам дека сега е најзгодно време, а инаку нема за што да 
трошам време да мислам да излегувам надвор од темата, меѓутоа, сега е 
култура во прашање, меѓутоа и средства се спомнуваа и во таа насока би сакал 
да прашам, ако дозволите, инаку ќе си поднесам писмено прашање. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Видете бидејќи сега се присутни предлагачи на точките што ги 

разгледуваме, да не дојдеме во ситуација да не можете да добиете одговор на 
самата оваа седница, затоа инсистирам вака сега процедурално да се држиме 
до точките на дневен ред. Доколку сакате одговор на некое друго прашање, во 



18 
 

писмена форма значи надвор од дневниот ред, во писмена форма обратете се 
и ќе си добиете одговор. 

 
ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 
Добро прифаќам писмено ќе се обратам. 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ви благодарам. 
 
НИКОЛА ГАБРОСКИ: 
Процедурално дали ме слушате. 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Повелете г-дине Никола Габроски. 
 
НИКОЛА ГАБРОСКИ: 
Благодарам. Пошто нема да го слушнеме прашањето јас еднаш инсистирав 

и прашањата и одговорите електронски или во писмена форма да се достават 
на сите советници за да знаеме за што станува збор, да ги добиваме сите. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Добро прифатено беше и тогаш. Кога ќе има прашања и одговори ќе ги 

добиете.Ви благодарам. Тука се присутни и службата од Советот и мислам дека 
добија јасни инструкции во оној момент кога ќе има прашање и одговор ќе го 
добиете сите советници. Ви благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? 

Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот секој 
поедниечно, да преминеме кон гласање на седмата точка од дневниот ред. Во 
чет ве молам изјаснете се. 

Кој е „за” усвојување на Програма за култура за 2021 година? 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Ви благодарам колеги советници. 
26 членови на Советот гласаа „за“. 
Констатирам дека со 26 гласови “за” Програмата е усвоена. 
 
По ОСМАТА и ДЕВЕТТАТА точка од дневниот ред: - Одлука за донесување 

Урбанистички план за вон населено место за изградба на Е2-комунална 
супраструктура – градби за производство на енергија термоелектроцентрала на 
биогас и сообраќајно регулирање на крстосница со регионален пат Р1107, м.в. 
Дуј Гас, КО Ново Лагово, плански период 2020-2030;  и  

-Програма за измена и дополнување на Програмата за финансирање на 
изработка на урбанистички планови на територијата  на  Општина Прилеп  за 
2021 година, пред да отворам претрес, го повикувам, oдносно, најавувам  
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претседателот на Комисијата за урбанизам, г-дин Никола Багески го  да 
поднесе извештајот по однос на овие точки. Повелете г-дине Багески. 

 
НИКОЛА БАГЕСКИ:  
Благодарам Претседателке. Комисијата за урбанизам ги разгледа овие две 

точки, Урбанистички план за вон населено место за изградба на Е2-комунална 
супраструктура – градби за производство на енергија термоелектроцентрала на 
био гас и сообраќајно регулирање на крстосница со регионален пат Р1107, м.в. 
Дуј Гас, КО Ново Лагово овој предмет го имаме разгледувано како Совет досега 
кога беше во претходни фази на планирање кога беше дел на Програмата за 
изработка на урбанистички планови. Додека измените за изработка на 
урбанистички планови се две, првата е примарна гасоводна мрежа за град 
Прилеп и втората е на барање на EVN за поставување на високонапонски кабел. 
Комисијата за урбанизам едногласно им предлага на советниците овие две 
точки да бидат усвоени. Благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:  
Ви благодарам г-дине Багески. Пред да преминеме на претрес по овие 

точки најава добиваме од ЗУМ, дека ќе биде исклучена третата сесија, во 
мејловите, одма добивте четврт линк ве замолувам уклучувајте се. 
Продолжуваме со рагбота, ако не прекини одма продолжуваме од моментот 
каде што сме прекинале. 

Отворам претрес по овие две точки. Дали некој бара збор? 
Уште една минута имаме, отворам претрес по точките дали некој се јавува 

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

поедниечно, да се изјаснат, а ако не исклучи бидејќи овде пишува уште 1 
минута, меѓутоа да видиме дали ќе ни даде простор да продолжиме понатаму 
или ќе треба да се уклучуваме на четвртиот линк. Значи со гласање 
продолжуваме со четвртиот линк доколку не исклучи за една минута. Можете 
веќе да пишувате во чет да видиме што ќе се случи. 

 
Кој е „за” усвојување на Одлука за донесување Урбанистички план за вон 

населено место за изградба на Е2-комунална супраструктура – градби за 
производство на енергија термоелектроцентрала на биогас и сообраќајно 
регулирање на крстосница со регионален пат Р1107, м.в. Дуј Гас, КО Ново 
Лагово, плански период 2020-2030? 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Немаме добиено одговор по оваа точка од советникот Тони Камчески, 

Тони Камчески. Го повикувам да се изјасни советникот Тони Камчески. Го 
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повикувам да се изјасни советникот Виктор Здравески, Виктор Здравески 
советничката Андријана Ристеска. Сега се уклучува гледаме и тие тројца 
советници беа кои што не ги гледаме и Ирена Стерјовска - Локвенец. 

Андријана Ристеска се изјаснува „за“. Уште еднаш повикувам г-дин Тони 
Камчески. 

 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
 Претседателке во моментов Тони Камчески не може да се поврзи.  
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Добро благодарам. Јулијана Силјаноска пиша,  Чапкуноски се изјасни „за“ 

во однос на 8-мава точка, Ирена Стерјовска – Локвенец „за“. Ни останува уште 
Виктор Здравески. Имаме информација за Виктор здравески бидејќи ни нема 
ни пишано  дека има некаков проблем? Ви благодарам колеги советници.                        

 Констатирам од приложеното дека 24 членови на Советот гласаа „за“. 
 24 членови на Советот гласаа „за“. 
 Констатирам дека со 24 гласови “за” Одлуката  е усвоена. 
 
Кој е „за” усвојување на Програма за измена и дополнување на 

Програмата за финансирање на изработка на урбанистички планови на 
територијата  на  Општина Прилеп  за 2021 година? Ве молам да се изјанете на 
чет по однос значи на 9-та точка. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
25 членови на Советот гласаа „за“. 
Констатирам дека со 25 гласови “за” Програмата  е усвоена. 
 
По ДЕСЕТТАТА точка од дневниот ред: - Одлука за давање согласност на 

Измените на годишниот план за вработување во 2021 година, на ООУ ’’Рампо 
Левката’’-Прилеп, пред да отворам претсрес го повикувам, претседателот на 
Комисијата за финансирање и буџет г-дин Александар Китаноски да поднесе 
извештај по однос на оваа точка. Повелете г-дине Китаноски.  

 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
Благодарам Претседателке. Почитувани советници на вчерашната седница 

беше разгледан и Годишниот план за вработување во 2021 година, на ООУ 
’’Рампо Левката’’-Прилеп. Со овој Годишен план за наредната година се 
планирани 4 нови вработувања од кои 3 работни места се ослободуваат по 
основ на пензионирање, а едното работно место е поради зголемен обем на 
работа. Комисијата едногласно со 5 гласови „за“ го усвои овој Годишен план и 
на членовите на Советот им предлага овој Годишен план да биде усвоен. Ви 
благодарам. 
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ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВКА: 
Благодарам г-дине Китаноски. Отворам претрес по десеттата точка. 
Дали некој од членовите на Советот бара збор? 
Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот секој 

поедниечно, да преминат со изјаснување во чет по однос на десеттата точка. 
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на Измените на 

годишниот план за вработување во 2021 година, на ООУ ’’Рампо Левката’’-
Прилеп? 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
16 членови на Советот гласаа „за“ и 9 „воздржан“. 
Констатирам дека со 16 гласови “за”  и 9 гласови “воздржан”, Одлуката е 

усвоена. 
 
Ви благодарам на соработката на трпението за малите технички проблеми 

кои што ни се појавуваа. Со оглед на тоа што го исцрпивме дневниот ред 
констатирам дека седницата заврши. Благодарам уште еднаш на соработката, 
имајте убав ден до следното видување. 

 
По исцрпувањето на дневниот ред, седницата заврши во 13,оо  часот. 
 
 
Број 09 – 168/1                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.01.2021 година                                                    на Совет на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                                                       Еленче Ташковска 
 
 

  

СТЕНОГРАФ 
Горица Чатлеска 

 
 
 
 

 
 
 


