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З  А  П  И  С  Н  И  К 
од  53-та 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!  
Добар ден, оставивме десетина, петнаесетина минути за да можат 

предлагачите на материјалите, поканетите гости да се приклучат, во текот на 
седницата додека го читаме дневниот ред, мислам дека нема да има проблем. 

Почитувани членови на Советот! 
Ја отворам  53-та седница на Советот на Општина Прилеп која се 

одржуваа електронски преку комуникациски уреди и констатирам дека, од 
вкупно 27 членови на Советот, ќе преминеме на поединечно читање. 

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

Почитувани советници констатирам дека од вкупно 27 членов на 
Советот, на седницата се најавени 25 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 52-рата седница го  
ставам на гласање? 

 Дали има забелешки по записникот? 
 Јас имам забелешки по записникот. 
 
 ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
 Повелете г-дине Багески. 
 
  НИКОЛА БАГЕСКИ: 
  Во однос на 4-тата точка во делот на гласањето стои дека се 14 „за“ и 

10 „воздржани“ и така треба и да биде, меѓутоа во текстуалниот дел фигурира 
дека сум гласал, а знаете дека поради Законот за спречување на судир на 



2 
 

интереси, член 73 и 75 не смеам да гласам на точките на кои ЈКП „Водовод и 
канализација“ така да апелирам да биде коригиран во тој дел записникот. 
Благодарам. 

     ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
     Ви благодарам г-дине Багески, значи точката помина со 14 „за“ и 10 

„воздржани“ со забелешка во оние кои што гласале позитивно да не се брои г-
динот Никола Багески. Ќе биде коригирано. Ви благодарам. 

     Дали уште некој има забелешки по записникот од 52-рата седница? 
     Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот 

поедниечно да се изјаснат по однос на Записникот од 52-рата седница ,со 
забелешката од Никола Багески. 

      Процедурално поединечно можеме и во чет, ако сметаме дека 
побрзо оди или да ве читам поединечно. 

       Кој  е “за” усвојување на записникот од 52-рата седница? 
       Кој  е “против”, кој е”воздржан”?  
        Се извинувам ако има некој проблем со пишувањето, може и некој 

поединечно гласовно да се изјасни. 
        Ви благодарам почитувани советници, со оглед на тоа што имаме 

присуство и на советничката Зорица Кочоска, констатирам дека со 26 гласови 
„за“ , Записникот со забелешката од 52-рата седница е усвоен. 

        Сите членови  на Советот  гласаа  „за”. 
         Констатирам  дека  записникот од 52-рата седница со забелешката 

е едногласно усвоен. 
 
       За дневен ред на оваа сеница ги предлагам следните прашања: 
 
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 
1. Предлог-Програма за спроведување на општи мерки за заштита на 

населението од заразни болести во 2021 година. 
2. Предлог-Пропис за категоризација на училишни спортски објекти 

во Општина Прилеп. 
3. Предлог-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп за период од 01.10.2020 до 
31.12.2020 година. 

4. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за 
ослободување од плаќање надомест на сите корисници на услуги во пазарот-
закупопримачи на тезги и деловен простор за месец Февруари 2021 година, на 
ЈКП „Пазари“ – Прилеп, согласно Пандемијата прогласена од COVID -19. 
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5. Предлог-Одлука за давање на согласност на Годишниот Извештај за 
спроведување на Програмата за управување со отпад  во Општина  Прилеп за 
2020 година. 

6. Предлог-Одлука за давање согласност на измената на Правилникот 
за систематизација на работните места на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп. 

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

8. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ 
„Круме Волнароски“ с.Тополчани - Прилеп, за 2021 година. 

9. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ 
„Страшо Пинџур“ с.Мало Коњари - Прилеп, за 2021 година. 

10. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ 
„Кирил и Методиј“ с.Канатларци - Прилеп, за 2021 година. 

11. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Кочо 
Рацин“ Прилеп, за 2021 година. 

12. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Гоце 
Делчев“ Прилеп, за 2021 година. 

13. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ 
„Рампо Левката“ Прилеп, за 2021 година. 

14. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Кире 
Гаврилоски-Јане“-Прилеп, за 2021 година. 

15. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООМУ 
„Ордан Михајлоски Оцка“-Прилеп, за 2021 година. 

16. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ 
„Добре Јованоски“-Прилеп, за 2021 година. 

17. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ 
„Блаже Конески“-Прилеп, за 2021 година. 

18. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ 
„Климент Охридски“- Прилеп, за 2021 година. 

19. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОУ „Орде 
Чопела“ Прилеп, за 2021 година. 

20. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОУ „Ѓорче 
Петров“ Прилеп, за 2021 година. 

21. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОУ 
Гимназија „Мирче Ацев“-Прилеп, за 2021 година. 

22. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОУ „Ристе 
Ристески-Ричко“-Прилеп, за 2021 година. 

23. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОЕПТУ 
„Кузман Јосифоски“-Прилеп, за 2021 година. 

24. Предлог-Решение за разрешување и именување на претставник на 
Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООУ  “Климент Охридски” – Прилеп. 
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25. Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за 
финансирање на изработка на урбанистички планови на територијата  на  
Општина Прилеп  за 2021 година. 

26. Предлог-Програма за работа во областа на располагањето со 
градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на 
подрачјето на Општина Прилеп за 2021 година. 

27. Предлог-Одлука за утврдување услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3814 КО Прилеп 
и КП бр.3221/2 КО Прилеп, на барање од  Борис Димкар. 

28. Предлог-Одлука за утврдување услови за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2955 КО Варош, 
на барање од  Жарко Кимоски. 

29. 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.3835 КО Варош, 
на барање од  Илија Конески. 

30. 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.889 КО Варош, 
на барање од  Менде Андоноски. 

31. 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.3654 КО Варош, 
на барање од  Сашо Иваноски. 

32. 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.194 КО Дрен, на 
барање од  Иван Наумчески. 

 
 ДОПОЛНИТЕЛНА ТОЧКА: 
 1.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.582/1 КО 
Прилеп, на барање од  Зоран Наумоски. 

  Имајќи во предвид дека седницата е online, а дневниот ред е обемен и 
има повеќе предлагачи, процедурално предлагам најпрвин да ги разгледаме 
финансиските планови на основните и средните училишта заедно, а гласањето 
да биде поединечно. 

   Дали има предлог за измена или дополнување на дневниот ред? 
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Бидејќи никој не се јавува за збор  за дополнување на дневниот ред 
им предлагам  на членовите на Советот поедниечно да се изјаснат. а 
претседателот на советот од список на советници). 

   Кој  е “за” усвојување на дневниот ред? 
   Кој  е “против”, кој е”воздржан”?  
   Добро ви благодарам на сите. Колку што можеме да видиме сите 

советници се изјаснија. Затоа констатирам дека со 26 гласови „за“ дневниот 
ред е усвон. 

   26 членови на Советот гласаа „за“. 
   Констатирам  дека  со 26 гласови „за“ дневниот ред  е  усвоен. 
 
 
  По ОСМАТА, ДЕВЕТТАТА, ДЕСЕТТАТА, ЕДИНАЕСЕТТАТА, 

ДВАНАЕСЕТТАТА, ТРИНАЕСЕТТАТА, ЧЕТИРИНАЕСЕТТАТА, ПЕТНАЕСЕТТААТА, 
ШЕСНАЕСЕТТАТА, СЕДУМАЕСЕТТАТА, ОСУМНАЕСЕТТАТА, ДЕВЕТНАЕСЕТТАТА, 
ДВАЕСЕТТАТА, ДВАЕСЕТИПРВАТА, ДВАЕСЕТИВТОРАТА и ДВАЕСЕТИТРЕТАТА 
точка од дневниот ред:       - Одлука за усвојување на Финансискиот план на 
ООУ „Круме Волнароски“ с.Тополчани - Прилеп, за 2021 година; 

  -Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Страшо Пинџур“ 
с.Мало Коњари - Прилеп, за 2021 година; 

  -Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Кирил и 
Методиј“ с.Канатларци - Прилеп, за 2021 година; 

   -Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Кочо Рацин“ 
Прилеп, за 2021 година; 

  -Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Гоце Делчев“ 
Прилеп, за 2021 година; 

  - Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Рампо Левката“ 
Прилеп, за 2021 година; 

  -Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Кире 
Гаврилоски-Јане“-Прилеп, за 2021 година; 

  -Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООМУ „Ордан 
Михајлоски Оцка“-Прилеп, за 2021 година; 

  -Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Добре 
Јованоски“-Прилеп, за 2021 година; 

  -Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Блаже Конески“-
Прилеп, за 2021 година; 

  - Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Климент 
Охридски“- Прилеп, за 2021 година; 

  -Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОУ „Орде Чопела“ 
Прилеп, за 2021 година; 

  -Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОУ „Ѓорче Петров“ 
Прилеп, за 2021 година; 
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   -Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОУ Гимназија 
„Мирче Ацев“-Прилеп, за 2021 година; 

  -Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОУ „Ристе Ристески-
Ричко“-Прилеп, за 2021 година; и 

  -Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОЕПТУ „Кузман 
Јосифоски“-Прилеп, за 2021 година, кои се однеуваат на  финансиските 
планови за 2021 година на ООУ и СОУ пред да отворам претрес го повикувам 
претеседателот на Комисијата за финансирање и буџет г-дин Александар 
Китаноски да даде извештај по однос на овие точки. Повелете г-дине 
Китаноски. 

 

АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 

Благодарам Претседателке. Почитувани членови на Советот,  

Комисијата за финансирање и Буџет на седницата која се одржа на 

17.02 ги разгледа финансиските планови од општинските основни училишта, 

ОМУ и средните општински училишта. Овие финансиски планови се однесуваат 

на наменските сметки 903, сметките за финансирачки активности, односно 

сопствени приходи 787 и донаторските сметки од училштата на кои им се 

активни овие сметки, имаат изготвено финансиски планови за тековната 2021 

година. На седницата присуствуваа представници од сите образовни 

институции. Од страна на директорите и од представниците на училиштата беа 

образложени сите финансиски планови за сите сметки со посебен акцент за 

инвестиционите вложувања, кои се планирани за оваа година. Посебно би 

напоменал дека во секоја воспитно-образовна установа за 2021 година 

планирани се капитални инвестиции со кои ќе се подобрат условите за работа 

во училиштата како и реализирање на воспитно-образовната дејност. Сведоци 

сме исто така и во претходната година и покрај целокупната ситуација со Ковид 

пандемијата, успешно беа реализирани голем број на инвестициони 

вложувања во училиштата од нашата општина. Комисијата за финансирање и 

буџет ги усвои сите планови од сите училишта и им предлага на членовите на 

Советот да бидат усвоени. Ви благодарам. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Благодарам г-дине Китаноски. Отворам претрес по точките. Дали некој 

од членовите на Советот се јавува за збор? Повелете. 

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

поедниечно, да се изјаснат. 
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Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Финансискиот план на 
ООУ „Круме Волнароски“ с.Тополчани, Прилеп, за 2021 година? Молам да се 
јави, односно да се изјасни во чет, а може на рекшан да кренете рака. 

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 гласови „воздржани“ 

Одлуката е усвоена. 
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Финансискиот план на 

ООУ „Страшо Пинџур“ с. Мало Коњари – Прилеп , за 2021 година? Ве молам да 
се изјасните. 

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 гласови „воздржани“ 

Одлуката е усвоена. 
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Финансискиот план на 

ООУ „Кирил и Методиј“ с.Канатларци, Прилеп, за 2021 година? Молам да се 
изјаснете. 

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 гласови „воздржани“ 

Одлуката е усвоена. 
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Финансискиот план на 

ООУ „Кочо Рацин“ Прилеп, за 2021 година? Молам да крене рака. 
 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 гласови „воздржани“ 

Одлуката е усвоена. 
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Финансискиот план на 

ООУ „Гоце Делчев“ Прилеп, за 2021 година? Ви благодарам колеги советници. 
17 членови на Советот гласаа „за“ и  9 „воздржани“. 
Констатирам дека со 17 гласови “за” и 9 гласови „воздржани“ Одлуката 

е усвоена. 
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Финансискиот план на 

ООУ „Рампо Левката“ Прилеп, за 2021 година? Ве молам колеги советници 
изјаснете се. 

Ви благодарам колеги советници. 
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16 членови на Советот гласаа „за“ и  10 „воздржани“. 
Констатирам дека со 16 гласови “за” и 10 гласови „воздржани“ 

Одлуката е усвоена. 
 

Кој е „за” усвојување на Одлука  за усвојување на Финансискиот план на 
ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“—Прилеп за 2021 година? Молам колеги 
советници изјаснете се. 

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 гласови „воздржани“ 

Одлуката е усвоена. 
 
 Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Финансискиот план на 

ООМУ „Ордан Михајлоски - Оцка“- Прилеп за 2021 година? Ви благодарам 
колеги советници. 

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

Одлуката е усвоена. 
 
 Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Финансискиот план на 

ООУ „Добре Јованоски“—Прилеп за 2021 година? Молам да се изјаснеме. 
 Ви благодарам колеги советници. 
16 членови на Советот гласаа „за“ и  9 „воздржани“. 
Констатирам дека со 16 гласови “за” и 9 гласови „воздржани“ Одлуката 

е усвоена. 
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Финансискиот план на 

ООУ „Блаже Конески“ - Прилеп за 2021 година? Молам да се изјаснеме. 
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 гласови „воздржани“ 

Одлуката е усвоена. 
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Финансискиот план на 

ООУ „Климент Охридски “ - Прилеп за 2021 година? Молам да се изјаснеме. 
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 гласови „воздржани“ 

Одлуката е усвоена. 
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Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Финансискиот план на 
СОУ „Орде Чопела“ Прилеп, за 2021 година? Молам да се изјаснеме. 

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 гласови „воздржани“ 

Одлуката е усвоена. 
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Финансискиот план на 

СОУ „Ѓорче Петров“ Прилеп, за 2021 година? Молам да се изјаснеме. 
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 гласови „воздржани“ 

Одлуката е усвоена. 
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Финансискиот план на 

СОУ Гимназија „Мирче Ацев“-Прилеп за 2021 година? Молам да да се 
изјаснеме. 

 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 гласови „воздржани“ 

Одлуката е усвоена. 
 
 Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Финансискиот план на 

СОУ „Ристе Ристески-Ричко“-Прилеп  за 2021 година? Молам да се изјаснеме. 
 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 гласови „воздржани“ 

Одлуката е усвоена. 
 
 Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Финансискиот план на 

СОЕПТУ „Кузман Јосифоски“ – Прилеп за 2021 година? Молам да се изјаснеме. 
 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 гласови „воздржани“ 

Одлуката е усвоена. 
 
 По ПРВАТА  точка од дневниот ред : - Програма за спроведување на 

општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2021 година, 

пред да отворам претрес ja повикувам, односно најавувам претседателката на 

Комисија за општествени дејности и заштита на правата на децата,  г-ѓица 
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Ивона Кузмановиќ да го поднесе извештајот по однос на  оваа точка. Повелете 

г-ѓице Ивона Кузмановиќ. 

ИВОНА КУЗМАНОВИЌ: 

Благодарам. Почитувана Претседателке, колеги советници и останати 

гости,  

 Комисијата за општествени дејности и заштита на правата на децата на 

17.02.2021 година ја одржа седницата на комисијата. Ја разгледа Предлог – 

Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од 

заразни болести во 2021 година  и на Општината и е потребна со цел на време 

да се спроведат мерките. Комисијата едногласно му предлага на Советот 

точката да биде усвоена во предложениот текст. Ви благодарам 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Ви благодарам Ивона Кузмановиќ. Отворам претрес по точката. 

Дали некој од членовите на Советот бара збор? 

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

предлагам да преминеме на гласање. Процедурално предлагам доколку се 

прифати кога ќе повикам „за“ со кревање на рака тие што се „за“. Таа опција 

можете да ја најдете тие што ја следите седницата на лаптоп. Најдолу на 

лентата има рекшн, стегнете тука и излегува лента со симболи, а тие што следат 

од мобилни телефони на лентата долу во mo значи повеќе,  ќе излезат истите 

симболи и значи ќе можете да се изјаснете повторно со кревање рака за 

опцијата која што ќе ја прочитам. Да видиме дали ќе ни оди побрзо, да не се 

сведува седницава на прозивање и на читање само на гласови. Може да 

пробаме по оваа точка како ќе оди ваквиот начин на гласање? Се прифаќа. 

 

НИКОЛА ГАБРОСКИ: 

Се прифаќа. 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Значи ги повикувам советниците. Кој е „за” усвојување на Програма за 

спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести 

во 2021 година? Молам да крене рака. Тие што не успеавте да кренете рака 

може да запишите за да се брои гласот. 

 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. 



11 
 

По ВТОРАТА точка од дневниот ред: - Пропис за категоризација на 

училишни спортски објекти во Општина Прилеп, пред да отворам претрес ja 

најавувам претседателката на Комисија за општествени дејности и заштита на 

правата на децата,  г-ѓица Ивона Кузмановиќ да го поднесе извештајот по однос 

на  оваа точка. Повелете г-ѓице Ивона Кузмановиќ. 

 

    ИВОНА КУЗМАНОВИЌ: 

    Благодарам. Комисија за општествени дејности и заштита на правата 

на децата ја разгледа точката: Предлог - Пропис за категоризација на училишни 

спортски објекти во Општина Прилеп, станува збор за документ кој што треба 

да го има во Архивата на Општина Прилеп. Комисијата на Советот едногласно 

му предлага точката да биде усвоена во предложениот текст. Благодарам. 

 

     ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

     Благодарам г-ѓице Кузмановиќ.  Отворам претрес по точката. 

     Дали некој од членовите на Советот бара збор? 

 

     ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 

     Јас Претседателке. 

 

     ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

     Повелете г-дине Проданоски. 

 

     ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 

     Пошто за прв пат имаме ваква точка замолувам некој од 

предлагачите да ни објасни што би значела оваа категоризцијава. Гледам дека 

е по некој Правилник за категоризација, меѓутоа, што значи ова за Општина 

Прилеп и за спортските објекти со кои што располага? Барам дополнителна 

информација да ми даде нешто повеќе. 

 

      ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

      Ви благодарам г-дине Проданоски. Тука е предлагачот на 

материјалот г-ѓа Каролина Николоска. Повелете г-ѓо Николоска. Го слушнавте 

прашањето. 
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КАРОЛИНА НИКОЛОСКА: 

       Почитувана Претседателке на Совет на Општина Прилеп, почитувани 

советници, почитувани директори, почитувани присутни, 

       Поводот да се изготви ваков документ Пропис за категоризација на 

училишни спортски објекти во Општина Прилеп беше по иницијатива на 

Министерството за образование и наука бидејќи Министерството за 

образование  побара со еден доставен допис кој што стаса до Локална 

самоуправа така да Министерството за образование и  наука преку проектот за 

изградба и опремување на 145 училишни спортски сали и рехабилитација на 

основни и средни училишта во Република Северна Македонија, нормално го 

бараат документот за категоризација на училишни спортски објекти чија 

надлежност е да го донесе Советот на Општина Прилеп. Зошто го сработуваме 

тој документ? Тој е сработен врз основа нас член 65 став 14 од Законот за спорт 

и Правилникот за категоризација на училишните спортски објекти. На кратко 

можам само да објаснам дека личната карта на прописот за категоризација на 

училишните спортски објекти кои што се сопственост на Општина Прилеп 

всушност се во две категории поделени: категорија 1 и категорија 2. Кај нас 

нашите училишни спортски објекти спаѓаат во категорија 2. Тоа значи за 

поподробно да објаснам, значи во категорија 2 спаѓаат објекти за спорт кои се 

во сопственост на Република Северна Македонија, кои ги исполнуваат условите 

за одржување на национален систем на натпревари на државните спортски 

федерации и за спортско-рекреативни активности на граѓаните. Со еден збор 

овај пропис за категоризација на училишни спортски објекти е всушност 

личната карта на училишните спортски објекти кои што ги имаат нашите 

училишта и еден вид отскочна даска да Општина Прилеп биде спремна при 

апликацијата на проектите кои што ќе бидат понудени од страна на 

Министерството за образоване и наука за еден вид реконструкција и 

доопремување или изградба на новите спортски сали онаму каде што ги нема. 

Благодарам. 

 

          ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

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

 

          САМИ АЈДИНИ: 

          Почитувана Претседателке Сами се јавува за збор. 
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ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Повелете г-дине Сами Ајдини. 

САМИ АЈДИНИ: 

Фала ви почитувана Претседателке, почитувани колеги, почитувани 

присутни,            

Само кратко да прашам пошто во материјалите не го видов овој 

материјал за кој што зборуваме, кој што треба да го имаме, дали го имаме како 

материјали за да може да го изгласаме или го немаме во материјалите или е 

само како точка. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Ве почитувам г-дине Сами Ајдини, имаме материјал, меѓутоа заради 

обемноста на материјалот за оваа седница, од страна на службите кои што ја 

организираат седницата на Совет, имавте и пуштено порака лично, доколкку се 

јави некаков проблем, можете да дојдете во Општината материјалите да си ги 

земете на USB. Значи сите материјали се пуштени и оваа категоризација на 

спортски сали, кои што гравитираат на Општина Прилеп, училишни спортски 

сали е во материјалите. Значи јас лично предпоставувам и други советници ја 

отвориле, ја прочитале. Па затоа замолувам доколку има кај некој некаков 

проблем, а постои дилема во однос на тоа, може слободно да дојде кај 

службите да си ги подигне и на USB ќе им бидат префрлени материјалите. Тоа 

беше и опција пред самата седница. Од страна на службите бевте лично 

известени по  SMS порака. 

 САМИ АЈДИНИ: 

 Тоа сакав да прашам дали постои материјал? 

        

 ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

 Да, да постои како материјал пуштен до сите советници, благодарам. 

Дали некој друг се јавува за збор? 

 Бидејќи никој не се јавува за збор предлагам на  членовите на Советот 

да се изјаснеме. 

 

Кој е „за” усвојување на Пропис за категоризација на училишни 

спортски објекти во Општина Прилеп? Со кревање на рака молам и само да 

напоменам, откако ќе гласаме потоа слободно повлечете го гласот за да може 

за другата опција да се гласа. 
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Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

Дали сите советници се изјаснивме по оваа точка. Благодарам Никола 

Габроски. Кирил Ѓорѓиоски, вака ве молам г-дине Кирил Ѓорѓиоски изјаснете се 

во чет, “за” ,  “против”  или “воздржан” напише те си. Значи тие што имате 

проблем слободно можете да пишете во чет или усно. 

25 членови на Советот гласаа „за“ и 1 „воздржан“. 

Констатирам дека со 25 гласови “за” и 1“воздржан”,  Прописот е усвоен. 

 

По ТРЕТАТА и ЧЕТВРТАТА точка од дневниот ред: - Одлука за давање 

согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП 

,,Пазари’’-Прилеп за период од 01.10.2020 до 31.12.2020 година; и 

- Одлука за давање согласност на Одлуката за ослободување од 

плаќање надомест на сите корисници на услуги во пазарот-закупопримачи на 

тезги и деловен простор за месец Февруари 2021 година, на ЈКП „Пазари“ – 

Прилеп, согласно Пандемијата прогласена од COVID -19, 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: 

Ви благодарам Претседателке. Од страна на Комисијата за 

финансирање и буџет беше разгледан Тримесечниот извештај за финансиското 

работење на ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп за период од 01.10.2020 до 31.12.2020 

година. Во овој квартал приходите на ова ЈКП се на износ од 6,26 милиони 

денари, расходите на износ од 5,47 милиони денари или во овој квартал ова 

ЈКП има добивка од 792.267 денари. Сепак е овој квартален извештај и 

конечниот резултат за финансиското работење на ова КП ќе го имаме со 

Завршната сметка за претходната година. Комисијата за финансирање и буџет 

со 4 гласови „за“ и 1 „воздржан“ го усвои овој извештај. 

 Беше разгледана и Одлуката за ослободување од плаѓање на 

надоместок на закупо-примачите на тезги и деловенпростор. Оваа Одлука се 

однесува за месец Февруари 2021 година. Со оваа одлука сите закупо-примачи 

ќе бидат ослободени од плаќање на целосниот износ за месец Февруари со 

надеж дека ќе им бидат намалени трошоците поради нивното неработење, кое 

е предизвикано од Ковид пандемијата. Комисијата за финансирање и буџет 
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едногласно со 5 гласови „за“  ги усвои и предлага до Советот да биде усвоена 

во предложениот текст. Ви благодарам. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Ви благодарам г-дине Китаноски. Отворам претрес по точките. 

 Кој сака збор, молам да се јави.  Повелете г-дине Проданоски. 

 

ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 

Вака сакам ако има представник од ЈКП „Пазари“ да ги прашам има 

една ставка во трошковникот под број 28 обезвреднување на земјиште би 

сакал да знам зошто се овие средства од милиониседумстоилјади денари 

скоро и да го прашам представникот на ЈП на што се должи сега оваа одлука за 

ослободување пошто за Јануари колку што се сеќавам немаме донесено 

одлука. Е сега само за февруари, како му е планот, како мисли за овие следни 

месеци пошто гледаме дека пандемијава не стивнува и прашувам како му се 

плановите, односно ЈКП како планира да им помогне на своите клиенти и дали 

за следен месец пак. 

 

    ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

   Ви благодарам г-дине Проданоски. Го повикувам представникот од 

ЈКП „Пазари“ г-дин Кристијан Илиоски или представник од ова ЈП да одговори 

на поставените прашања, повелете. 

 

 ПРЕДСТАВНИК НА ЈКП „ПАЗАРИ“: 

 Добар ден на сите. Почитувани советници, Претседател на Совет и сите 

останати, 

Значи делот во кварталниот извештај под точка 28 обезвреднување на 

земјиштето како ставка е донесена Одлука на 11.02.2017 година со која што се 

усогласува вредноста на земјиштето со кое што располагаа ЈКП „Пазари“ со 

вистинската вредност. Како одлука донесена од претходни години покушавме 

да добиеме одредени одговори за начинот за пристапот на соработката 

мислам на примената на оваа одлука, меѓутоа ни ЛС, потоа ни ангажираната 

ревизорска куќа не дадоа конкретни одговори и дека истата треба да се 

постапува како што е донесена и заради тоа е истата така. Ова не е прв пат што 

се внесува оваа ставка. Уназад имаше 2 години 2016 и 2017 година е 

спроведена истата, мислам е постапено по истата а 2018 и 2019 заради... како 
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сметководител и составувач на овие квартални извештаи побаравме да се стави 

оваа одлука во мирување се додека не добиеме конкретни одговори од 

надлежните институции. Пошто такви одговори не добивме, мораше да 

постапиме спрема одлуката. Ви благодарам. 

 

 ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? 

 

САМИ АЈДИНИ: 

Претседателке јас се јавувам Сами. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Повелете г-дине Сами. 

 

САМИ АЈДИНИ: 

Добар ден почитуван директор на „Пазари“, сакам врз основа на ова 

кое што го слушнавме од Претседателот на Комисијата за фианансирање и 

буџет, претпријатието е во добра кондициона состојба финансиски зборувам. 

Тука морам да прашам две работи. И предлагам луѓето кои веќе за месец 

Јануари ги исплатија можеби сметките или фактурите за изнајмувањето на 

тезгите кои што ги имаат во пазарот, а заработувачката беше толку многу мала 

во месец Јануари поради и времето и состојбата и студовите и пандемијата, 

така да предлагам тие средства или ако може дополнување да биде Февруари 

и Март месец поради тоа што веруваме дека од Април па натаму веќе ќе се 

подобри состојбата и сите пазарџии ќе бидат задоволни од тоа што го 

продаваат. Втората работа е дали Претпријатието веќе донесува План и 

Програма нова затоа што верувам дека треба да се оди на модернизација на 

тие тезги и на старата чаршија, па и на целите објекти затоа што долго време се 

оставени така и самите продавачи кажуваат дека има потреба од 

модернизација на тезгите, а тоа е прегради, дали затворени да бидат, 

затоплувањето дали го планирате како да биде итн., итн. И последната работа е 

која сакам да ја слушнаам од вас е тоа дали вие како директор и како 

претпријатие сте задоволни од тоа како се одвиваат работите во самото 

претпријатие и колку од лицата кои што изнајмувале дуќани, оние кои што 

заработувале, веќе ги затвориле сопствените бизниси и дали имате такви 

податоци? Ви благодарам. 
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ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Ви благодарам г-дине Ајдини, предпоставувам дека директорот на ЈКП 

„Пазари“ ќе даде одговори. Повелете г-дине Кристијан. 

 

КРИСТИЈАН ИЛИЕСКИ: 

Почитувана Претседателке на Совет на Општина Прилеп, почитувани 

советници, 

Сакам да ве известам дека со оглед на ситуацијата со прогласената 

пандемија на Ковид 19 голем дел од тезгаџиите и оне кои што користат 

деловен простор кој е во наша сопственост беа или во изолација или беа 

инфицирани од овој вирус. Со оглед на тоа по моја иницијатива, која се усвои 

на Управниот одбор, се донесе одлука за месец Февруари да бидат ослободени 

од плаќање на надоместок. Оваа Одлука ја донесовме  врз дебата и направена 

Студија и според финансиската конструкција на самото претпријатие ја 

донесовме оваа одлука. Што се однесува до советникот Сами сакам да кажам 

дека ни еден деловен простор и ни една тезга не е откажана и дека 

закупувачите соодветно и навремено си ги сервисираат сите обврски. Морам 

да напоменам бидејќи сум прозиван и за адаптација и на управната зграда и 

поправки на тезгите сакам да кажам дека кога дојдов ова претпријатие беше 

финансиски минирано. Сакам да кажам дека ние со отчетно работење со 

домаќинско работење дојдовме до едно ниво со кое може да размислуваме за 

подобрување на условите на пазарот. Што се однесува до тоа дали и месец 

Март и Април ќе донесеме одлука да бидат ослободени закупувачите на тезги 

и на деловен простор, а ние ќе го следиме интензитетот на заразата и ќе 

донесеме соодветни одлуки, сепак во координација со ЛС на градот Прилеп. Ви 

благодарам. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

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

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

преминеме на гласање . 

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

извештај за финансиското работење на ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп за период од 

01.10.2020 до 31.12.2020 година? Ве молам изјаснете се со кревање на рака, а 
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таму каде што има проблем пишувајте во чет. Значи кој е „за“ гласаме за 

опцијата „за“. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

16 членови на Советот гласаа „за“ и 9 „воздржан“. 

Констатирам дека со 16 гласови “за” и 9  “воздржан”,  Одлуката е 

усвоена. 

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

ослободување од плаќање надомест на сите корисници на услуги во пазарот-

закупопримачи на тезги и деловен простор за месец Февруари 2021 година, на 

ЈКП „Пазари“ – Прилеп, согласно Пандемијата прогласена од COVID -19? 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

Сите 26 членови на Советот гласаа „за“. 

Констатирам дека со 26 гласови „за“ Одлуката е едногласно усвоена. 

 

По ПЕТТАТА точка од дневниот ред: - Одлука за давање на согласност на 

Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за управување со отпад  

во Општина  Прилеп за 2020 година, пред да отворам претрес го најавувам 

претседателот на Комисијата за урбанизам, г-дин Никола Багески  да го 

поднесе извештајот по оваа точка. Повелете г-дине Багески. 

 

НИКОЛА БАГЕСКИ: 

Благодарам почитуван Претседателе, почитувани советници, 

Комисијата за урбанизам го разгледа Годишниот Извештај за 

спроведување на Програмата за управување со отпад  во Општина  Прилеп за 

2020 година на ЈКП „Комуналец“ и после исцрпната елаборација од страна на 

директорот, Комисијата едногласно го усвои Извештајот и на членовите на 

Советот им предлага истиот да го усвојат. Благодарам. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:   

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

од членовите на Советот бара збор? 

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

изјаснат. 

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

Извештај за спроведување на Програмата за управување со отпад  во Општина  

Прилеп за 2020 година? Ве молам со кревање на рака изјаснетесе. 
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Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

21 членови на Советот гласаа „за“ и 5 „воздржан“. 

Констатирам дека со 21 гласови “за” и 5 гласови “воздржан”,  Одлуката 

е усвоена. 

 

  По ШЕСТАТА точка од дневниот ред: - Одлука за давање согласност на 

измената на правилникот за систематизација на работните места на ЈОУДГ 

,,Наша иднина’’-Прилеп, пред да отворам претрес го најавувам претседателот 

на Комисијата за статут и прописи, г-дин Кире Тинтоски  да го поднесе 

извештајот по оваа точка. Повелете г-дине Тинтоски. 

 

   КИРЕ ТИНТОСКИ: 

   Благодарам почитувана Претседателке, почитувани колеги советници, 

добар ден и од мене. Комисијата за статут и прописи при Советот на Општина 

Прилеп на ден 18.02.2021 година со почеток во 10,оо часот одржа нова седница 

и ја разгледа Предлог – Одлуката за давање согласност на измената на 

Правилникот за систематизација на работните места на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-

Прилеп. Имено станува збор за измени, кои се однесуваат на даватели на јавни 

услуги кои на денот на влегување во сила на Законот за измени и дополнување 

на Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр.104/2019), а работеле на работните места како воспитувачи и 

стручни соработници и негователи и ги исполнувале условите за соодветно 

работно место. Се разбира со тогашниот постоечки Закон за заштита на децата. 

Како што кажав овие Измени се усогласени и се во рамките на Законот за 

измена и дополнување на Законот за заштита на децата. Комисијата за статут и 

прописи со 3 гласа „за“ и 1 „воздржан“ на Советот му предлага истата да биде 

усвоена во предложениот текст. Благодарам. 

 

             ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 

             Благодарам г-дине Тинтоски.  Отворам претрес по точката. 

Дали некој од членовите на Советот бара збор, молам да се јави. 

  

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

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

правилникот за систематизација на работните места на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-

Прилеп?  

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

16 членови на Советот гласаа „за“ и 10 „воздржани“. 

Констатирам дека со 16 гласови “за” и 10 “воздржани”,  Одлуката е 

усвоена. 

 

 По СЕДМАТА точка од дневниот ред: -  Одлука за давање согласност на 

Програмата за реализација на дејноста на ЈОУ Градска библиотека ,,Борка 

Талески’’- Прилеп, за 2021 година, со Финансиски план, пред да отворам 

претрес ja најавувам претседателката на Комисија за општествени дејности и 

заштита на правата на децата,  г-ѓица Ивона Кузмановиќ да го поднесе 

извештајот по однос на  оваа точка. Повелете г-ѓица Ивона Кузмановиќ. 

 

     ИВОНА КУЗМАНОВИЌ: 

     Благодарам почитувана Претседателке. Комисијата за општествени 

дејности и заштита на правата на децата ја разгледа Предлог – Одлуката за 

давање согласност на Програмата за реализација на дејноста на ЈОУ Градска 

библиотека ,,Борка Талески’’- Прилеп, за 2021 година, со Финансиски план. 

Комисијата на Советот едногласно му предлага точката да биде усвоена во 

предложениот текст. Благодарам. 

 

      ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

      Ви благодарам г-ѓица Ивона Кузмановиќ. Отворам претрес по 

точката. 

      АНДРИЈАНА РИСТЕСКА: 

      Јас. 

      ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:  

      Повелете г-ѓо Ристеска. 

 

      АНДРИЈАНА РИСТЕСКА: 

      Почитувани колеги советници, почитувани предлагачи на 

материјалот, 

       Јас внимателно ја разгледав Програмата за реализација на дејноста 

на ЈОУ Градска библиотека ,,Борка Талески’’- Прилеп, за 2021 година. 
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Забележав дека Буџетот кој што останува за реализација на огромниот број на 

активности кои се предвидени е многу мал, па би сакалa дополнително да 

слушнам образложение како се планира да се извршат сите овие активности. 

Пред се забележав за набавка на лектири, книги, списанија од оние пари кои 

остануваат од Буџетот се предвидени само околу 1 или 1,5 % од трошковниот 

буџет, меѓутоа мислам дека е тоа многу малку, особено заради тоа што еве и 

јас со мојата дејност сум поврзана и често контактирам со родители и ученици 

и знам дека во последните 2 – 3 години има повеќе промени на лектирните 

изданија одобрени од страна на Бирото за образование и тоа без разлика дали 

се работи за задолжителните лектири или за изборните лектири, а родителите 

често пати доаѓаат и се жалаат дека не можат да ги најдат поновите изданија. 

Значи би сакала да прашам кога се планира да се набават сите тие нови 

изданија одобрени од Бирото за образование. Исто така би сакала да 

дискутирам и во врска и со реконструкцијата и одржувањето со таа 

реконструкцијата и одржувањето во Градската библиотека е предвидено, 

меѓутоа, не гледам дека некаде во Финансискиот план е предвидена некаква 

реконструкција во подрачните библиотеки во Варош и Тополчани, па би сакала 

и за тоа дополнително образложение, директорката ја гледам дека е вклучена 

и така. И најпосле морам да кажам дека огромен е бројот на планови во 

Програмата што се планира да се реализираат. Со оглед на пандемијата незнам 

колку од тоа ќе се реализира, меѓутоа Буџетот воопшто не соодејствува со овие 

манифестаци и настани. Особено ако се има во предвид дека годинава има 

нели прослава на годишнини како што е на Блаже Конески, на Борка Талески и 

патронот на библиотеката, на Коле Чашуле и на Благоја Корубин. Ве замолувам 

за дополниелно образложение и ви благодарам. 

 

   ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:   

   Ви благодарам г-ѓо Ристеска. Ја повикувам представникот на Градската 

библиотека „Борка Талески“ директорката Моника Талеска, повелете. 

 

МОНИКА ТАЛЕСКА: 

Благодарам на Ташкоска, благодарам на сите, благодарам на 

советничката Ристеска. Драго ми е што покажувате ваков интерес, бидејќи 

посочивте вие дека имате дел од вашата семејна дејност, поврзани сте со 

набавката на литература, следите култура. Јас ќе се обидам да ви одговорам 

кратко. Точно е дека имаме мал Буџет, особено ако се има предвид за разлика 
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од периодот од пред 2 години. Од вкупните средства оддвоени за плати за 

функционрање, значи некогаш се оддвојувале 6.500.000 за плати, сега имаме 

9,5 милиони за плати, што значи дека од вкупниот буџет го имаат другите 

советници од 12.747.000 денари, скоро 13 милиони, 9,5 милиони одат на 

контото плати на вработените. Значи остануваат околу 1 милион денари одат за 

струја и за набавка на нафта, односно комунални услуги, остануваат 

симболични средства како што вие рековте. Е сега кои се акцентите, како ова 

сето ние ќе го оствариме? Од моето доаѓање за раководител на установата, 

како што знаат колегите, она што е одлика на моето раководење, се вика 

енормно штедење. Ние нашата сметка на крајот на годината на буџетската 

сметка оставивме околу 1 милион денари средства, кои што средства сега ги 

добиваме повторно, поточно 1.399.000 денари. Оставивме од сметката на 

сопствено работење околу 600.000 денари, планираме нови 400.000 да 

заработиме во време на пандемија. Значи со околу 2 милиони денари заштеди 

што ќе рече по ново или по старо повеќе од 3 плати конечно заштеда 

планираме реконструкција внатрешна, воопшто не скапо, но со намера 

обезбедување магацински простор преку поставување на полици, 

реконструкција која што значи поголема енергетска ефикасност, во исто време 

и поголема хигиена во  установата како што знаете огромен е просторот 1.000 

м2, меѓутоа, тежок за одржување на хигиена со оглед на тоа што години не 

функционирал како што треба. Не функционирал заради повеќе пропусти. 

Колку кадровски, толку организациски Библиотеката навистина како една 

значајна културна установа од градот има сериозни проблеми од тој аспект, а 

ние како раководен тим се обидуваме да ги решаваме во од. Првиот проблем 

се лектирите, точно е дека сега има нови лектирни изданија. Веќе со почетокот 

на новата година ставени се во оптег лектирите, новите лектирни изданија. Вие 

ќе проверите на нашиот сајт веќе има можност за проверка проверување во 

ковис веќе ги имаме новите лектири за учениците и консултирани се 

училиштата. Разговарано е која литература им е потребна, стручниот совет 

одлучи, набавката е реализирана согласно закон, така да литература има и ја 

купуваме со акцент лектирните изданија. Рековте дека многу малку средства се 

оддвоени за книги од вкупните средства со кои располагаме и тоа е точно, но 

моите заложби се, за што и веќе имаме позитивни одговори дека со донации 

ќе успееме да набавиме и дел од онаа литература што се вика белетристика и 

која што е побарана. Во ниедна варијанта нема да бидат загрозени потребите 

на учениците, особено не средношколците, особено не студентите. Набавката 
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на литература во Библиотеката не оди само преку нас, Министерството за 

култура како институција која што во најголема мера го финансира 

функционрањето на сите библиотеки во државата. Ја следи вкупната 

продукција на ниво на држава заедно со Националната установа 

Универзитетска библиотека во Скопје, така што сите нови изданија, се што 

значи нова продукција Македонска продукција, се што значи дело на 

македонски истражувач, професор академик, магистратури, докторски, 

докторати, се што е публикувано ние го добиваме во наш примерок и го 

издаваме според потребите на студентите, учениците, така да имаме 

литература која што навистина ги задоволува потребите. Имаме други 

организациски проблеми кои што се невидливи за јавноста и внатрешно ние ги 

уредуваме. Имавте уште едно прашање мислам дека ви одговорив за 

лектирите и за градежните активности. Со 2-та милиони денари рековте ако 

внимателно ја проследивте Програмата, значи ќе видите колку средства се 

одделени во табела стои набавката на средства, набавката на опрема за 

инвентар, во исто место стои набавката за канцеларии, значи има и по месеци е 

во табелата внесено по месеци што планираме. Точно е дека имаме преобемна 

програма, но знаете културните работници работат со ентузијазам. Ние сите 

паралелно работиме бројни активности. Значи не поаѓаме од тоа дали ќе 

имаме средства, па да организираме краснопис или млади библиотекари, или 

најдобра авторска творба или било која, најдобра рецитација, значи се што 

организираме, организираме со екстра труд. Со екстра труд го печатиме, значи 

излегува од печат Зборникот на песни од Прилепски автори каде што има и 

ваши творби, нели вие знаете. За тоа не добиваме од никаде пари почитувана 

Ристеска, значи тоа се нашите екстремни заштеди. Заради тоа што некогаш 

имало огромен одлив само на превоз, такси превоз. Огромен одлив имало за 

бензин, за низа други ставки. Нашите средства сега дел се умртвени. Значи 

дури немавме ниту денар потрошен минатата година за нафта. Некогаш се 

трошеле годишно само 600.000. Со набавката на инвертерите имаме огромна 

годишна заштеда повеќе од 10.000 евра кои сега ги пренаменуваме за 

реконструкција. Се обидуваме се да направиме пак како што треба, пак велам 

точно скромно е, за установа се премногу малку пари, меѓутоа нема да 

отстапиме од оваа Програма. Оваа Програма не е тешка за остварување во 

прашање е колку имаме желба. Ние сите вработените навистина имаме желба 

и ќе ги организираме настаните. Ќе ја дадеме почитта и на Коле Чашуле и на 

Благоја Корубин и на нашиот патрон Борка Талески, а секако со особен пиетет 
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на Блаже Конески. Значи настаните ги организираме сами во соработка со 

училиштата. Постојано имаме отворени врати на сите асоцијации во Прилеп, со 

сите училишта, со Клубот на литературни творци имаме посебно соработка, 

вршиме дури и континуиран откуп на книгите од авторите. Постојано стои 

отворена покана сета нова продукција да се носи во Библиотеката и да ги 

откупуваме да ги има во роднокрајната поставка на сите книжевни дела на 

Прилепските автори. Морам да ви одговорам во моментот за подрачните 

библиотеки во населбата Варош и во населбата Тополчани. Мислам дека 

знаете бидејќи вие сте советник со поголем стаж, така да знаете со повеќе од 7 

години Тополчани не функционира, јас навистина незнам зошто била оставена 

во таква состојба. Невозможно е да бидете раководител за година и половина 

скоро две и да успеете да решите нешто кое што било со децении, со години 

запоставено, запоставувано и навистина руиниран објект за кој што јас 

вложувам напор значи како раководител вопшто не сакам да се наоѓа во таква 

состојба објектот, меѓутоа и колку и да вложам напор невозможно е веднаш 

особено во време на пандемија да се очекува прилив од ниту една 

институцаија државна, колку години и кој да има надлежност врз нас. Значи 

толку се можностите. Јас незнам од кои причини била, пак велам со години 

запоставувана. Повеќе од 9 години, а не 7, 9 години е оставена без добра 

заштита библиотеката поточно во Тополчани. Објектот е катастрофален, тони 

пропаѓа, слична е приказната во Варош, но сепак на агендата работна моја се 

вклучување на проекти.Јас се надевам дека во ова време на пандемија дека и 

донаторите оние представници на бизнис секторот кои што во Прилеп се малку 

на број, ќе ни излезат во пресрет за да може да направиме одредени мали 

реконструкции за да ја ставиме во функција литературата во одделни денови 

во овие подрачни библиотеки. Инаку морам да ви кажам уште еден аспект за 

кој што навистина многу жалам, а тоа е сериозен проблем со кој јас се 

соочувам како нов раководител, богат фонд на литература околу 16.000 книжни 

единици, воопшто не бил внесен во коби системот години. Значи замислувате 

сега колку е тешко, а со оглед на тоа и кадровски не е екипирана библиотеката, 

замислувате еден ваков фонд да се внесува повторно, повторно, наново, значи 

некои книги кои се набавувани пред 20 – 30 години. Тоа се сериозни пропусти 

во работењето, јас незнам од кои причини биле набавени, меѓутоа, сите колеги 

знаат дека ги вложуваме максимално напорите да направиме колку што е во 

рамките на капацитетот на секој вработен, зборувам како човек капацитет, не 

само како вработен и надвор од своето работно време да вложи за да може 
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полека да ги изнивелираме пропустите за ко што не можеме да ја превземеме 

одговорноста, но ја носите за поранешните случувања, но сепак ја земаме 

обврската и одговорноста за се она што значи заштита, чување, набавка на 

книгите во овој момент. Ако имате уште некои прашања повелете. 

 

АНДРИЈАНА РИСТЕСКА: 

Би сакала уште нешто да прашам. 

 

  ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:         

Г-ѓо ристеска значи одиме процедурално, сепак мораме Деловникот да 

го следиме. Јас сум таа што давам и што одземам збор, ве молам. Благодарам 

г-ѓо Талеска. Дали некој се јавува за збор? 

 

АНДРИЈАНА РИСТЕСКА: 

Јас би сакала. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:       

Значи реплика на директорката, повелете г-ѓо Ристеска.   

 

АНДРИЈАНА РИСТЕСКА: 

Спомнавте дека во подрачните библиотеки се руинирани зградите 

особено во Тополчани. Таму има одреден книжен фонд и би сакала да прашам 

како е тој заштитен во моментот бидејќи не функционираат? И уште едно 

прашање испуштив да прашам во врска со витрините за заштита на раритетните 

изданија, каде планирате да бидат сместени во Библиотеката? Благодарам. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:         

Ви благодарам г-ѓо Ристеска. Давам збор на Моника Телеска, повелете. 

 

МОНИКА ТАЛЕСКА: 

Ви благодарам на прашањето. Библиотеката во Тополчани се наоѓа како 

што потенцирам еве неколку пати, се наоѓа во тешка состојба, меѓутоа 

литературата не е незаштитена. Значи тој дел на кровот, немаме проблем за 

него е заштитена. Така да затворен и книгите се чуваат. Ќе ги бараме сите 

можни начини за да може да се стават во функција. Јас разговарав со 

директорката на училиштето за да можеме да ставиме на располагање за дел 
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на потребите на училиштето, меѓутоа, одговорот беше дека немаат доволно 

простор, но во иднина ќе видиме што може се да се направи, реков нешто што 

е оставено со години, навистина не може да се реши одеднаш. Второто 

прашање се извинувам беше за полиците, зборувавте за раритетната поставка. 

Библиотеката има огромен простор 1.000 м2. Значи во зависност од тоа каков 

модел најдобар ќе избереме за ветрини, секаде има можност да ги 

поставуваме и во новата сала и во детскиот оддел, воопшто нема проблем 

каде. Значи битно е моделот во зависност од тоа кој ќе ги дизајнира, каков 

модел ќе избереме за тие витрини бидејќи раритетната поставка брои некаде 

околу 1.000 книги, не станува збор за некој голем фонд, не станува збор за 

некоја.... Јас планирам од средствата кои што се предвидени за набавка за 

вакви ветрини да сместиме друга литература роднокрајна, во најмала рака не 

само раритетната поставка, но акцентот ни е на раритетната поставка бидејќи 

досега не е направена никаква посебна изложба. Значи кога не посетувате не 

може да дојдете да ја видите постојачката. Нашата цел беше да ја изложиме 

пред јавноста да може, да знае, каква, со која поставка располага Прилепската 

библиотека, што е во суштина наша гордост, бидејќи раритетната поставка е 

направена одамна, надградувана секоја година и таа навистина е посебна 

гордост на сите генерации библиотекари кои што годинава се надевам дека ќе 

иммаат можност да ја видат во едно поинакво издание. Благодарам. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:   

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

Повелете г-дине Сами Ајдини. 

 

САМИ АЈДИНИ: 

Фала, многу кратко. Она што го слушав од директорката мотвирачки 

навистина. Фала  прво за говорот што го даде и толку мотивирачки, јас сакам 

само 2 прашања да поставам во делот, а можеби веќе ги имаше и одговорите 

кажано, сега на двете прашања дека има поднесено проекти, па и преговара и 

се бара од донатори како и амбасади кои што за различни проекти можеби 

библиотеката ќе ги користи во иднина. Би сакал да прашам дали имате 

партнерски веќе некој меморандуми, договори склучени, кои што самата 

библиотека аплицира во повеќето грантови кои што се во делот на културата, 

библиотекарството, или литературата или вие како самостојни како да ... ете 

како библиотека на Општина Прилеп дали аплициравте со вашите ресурси и 



27 
 

дали имате добиено некој гранд, незнам проект, потпишан меморандум кој 

што ќе се спроведува во иднина од наредните години итн. Затоа што неколку 

градови кои што ги знам Битола и во дел од Скопје имаат и спроведуваат 

проекти заедно со Европска делегација како и со други донатори и кои што се 

во делот на Младински литературни центри. Тоа е за исложба на литература, 

говорење, натпревари на млади итн. Само во тој дел дали можете да ми 

кажете, а верувам дека и вие работите на тоа и знаете тоа како да се направи. 

Благодарам. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Ви благодарам г-дине Ајдини, повелете г-ѓо Талеска. 

 

МОНИКА ТАЛЕСКА: 

Јас не би сакала воопшто да кажам со кој се контактирам и на кое ниво 

се нашите разговори околу донациите. Мислам дека тоа баш јавноста и не ја 

интересира во моментот бидејќи мислам дека станува збор за одредени 

релации кои мислам дека треба да се испочитуваат и негуваат до конечната 

реалаизација, но проект почнат со донатор немаме. Меѓутоа, нашите разговори 

за соработка се со повеќе и амбасади и НВО и со представници на Бизнис 

секторот. Значи имаме позитивни одговори, а на сето ова знаете дека 

предстојат проекти кои што Библиотеката може сама да ги финансира и сама 

да ги изработи. Невозможно е да се направи реконструкција без конкретен 

проект. 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

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

 

АНДРИЈАНА РИСТЕСКА: 

Јас уште еднаш би сакала. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Ама г-ѓо на што би...имавте реплика, поставивте прашање. 

 

АНДРИЈАНА РИСТЕСКА: 

Да, да имав едно прашање. Фактички тоа е како советничко прашање 

кое што го поставив и минатата годиана, па би сакала повторно да го поставам. 
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ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Како советничко прашање да ве молам, но во иднина, ова се однесува 

на сите советници и по однос на сите точпки кои што ги разгледуваме, 

навистина да не одиме до бескрај. Следете ја процедурата знаете имате право 

на излагање, имате право на реплика, контра реплика и толку завршува. Да не 

ја разводнуваме сега и да не излегуваме надвор од рамките на процедурите. 

Ќе ви дозволам советничко прашање, но во иднина ве замолувам следете ги 

процедурите согласно Деловникот за работа. Повелете г-ѓо Ристеска. Искористе 

те го присуството на представникот од Градската библиотека. 

 

АНДРИЈАНА РИСТЕСКА: 

Тоа и ми беше целта благодарам. Значи во врска со набавката на 

списанија. Редуцирани се списанијата, кои што во моментот се активираат нели 

се чуваат во Библиотеката, па би сакала да прашам што стана со единствениот 

неделник, кој што функционира можеби моментално, со „Зенит“, дали нешто 

направивте во врска со негово архивирање? Благодарам. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Ви благодарам, повелете г-ѓо Талеска. 

 

МОНИКА ТАЛЕСКА: 

Ви благодарам на прашањето. Ви одговорив исто и минатата година. 

Еве и повторно сега ќе ви одговорам со оглед на тоа што... и се надевам дека 

вашето прашање има висок степен на професионалност. Значи редакцијата 

„Зенит“ доколку достави до нас број ние нема да ги вратиме. Со оглед на тоа 

што ние не ги враќаме нивните броеви, кои што одат и бесплатно се 

укоричуваат. Замислувате колкав трошок е, меѓутоа, не можеме ние од „Зенит“ 

да бараме ако не сака да го доставува до нас. Инаку Библиотеката нема 

потреба од списанија во физичка форма со оглед на Ковидот, но ние бесплатно, 

години, Библиотеката прави сопствен трошок и го укоричува списанието 

„Зенит“ кое што е многу добро финансирано од сите институции во градот. 99 

институции во градот, со години така функционирало , за ралика од други 

списанија како „Порта“, изразувам денес почит кон нашиот колега Тачко 

Локвенец. Но сакам да потенцирам дека има и други списанија значи не е само 

„Народен глас“, „Порта“ и пропаднат „Патоказ“ значи и други списанија. 

„Деница“ е пропаднато списание, нели кои не усплеале да ја видат сведтлината 
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на денот од различни процеси и некогаш биле затворени вратите во оваа 

установа за тие списанија. Вратите се отворени, нека повелат представниците 

на „Зенит“, нека дојдат, нека го остават весникот. Чести посетители се во 

Библиотеката. Ви благодарам. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

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

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

поедниечно, да се изјасни. 

 

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

реализација на дејноста на ЈОУ Градска библиотека ,,Борка Талески’’- Прилеп, 

за 2021 година, со Финансиски план? Молам да се изјаснеме. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

16 членови на Советот гласаа „за“ и 10 „воздржан“. 

Констатирам дека со 16 гласови “за” и 10 “воздржан”,  Одлуката е 

усвоена. 

 

По ДВАЕСЕТИЧЕТВРТАТА точка од дневниот ред: - Решение за 

разрешување и именување на претставник на Општина Прилеп во Училишниот 

одбор на ООУ  “Климент Охридски” – Прилеп, пред да отворам претрес го 

најавувам претседателот на Комисија за мандатни прашања, избори и 

именување,  г-дин Валентин Божиноски да го поднесе извештајот по однос на  

оваа точка. Повелете г-дине Божиноски. 

 

 

ВАЛЕНТИН БОЖИНОСКИ: 

Благодарам. Почитувана Претседателке, почитувани колеги советници 

добар ден. Комисијата за мандатни прашања, избори и именување, одржа 

седница вчера во 10,30 часот со една точка на дневен ред: Предлог - Решение 

за разрешување и именување на претставник на Општина Прилеп во 

Училишниот одбор на ООУ  “Климент Охридски” – Прилеп. Комисијата ја 

разгледа оваа точка и предлага за член на Училишниот одбор на ООУ  “Климент 

Охридски” – Прилеп, да биде Валентина Спиркоска дипломиран економист. 

Комисијата со 3 гласа „за“ и 1 „воздржан“ го усвои овој предлог. Благодарам. 
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ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Благодарам г-дине Божиноски. Отворам претрес по точката. 

Дали некој од членовите на Советот бара збор молам да се јави. 

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

поедничено да се изјаснат. 

 

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

претставник на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООУ  “Климент 

Охридски” – Прилеп? 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

16 членови на Советот гласаа „за“ и 10 “воздржани”.     

Констатирам дека со 16 гласови „за“ и 10 “воздржани” Решението е 

усвоено. 

 

По ДВАЕСЕТИПЕТТАТА и ДВАЕСЕТИШЕСТАТА точка од дневниот ред: - 

Програма за измена и дополнување на Програмата за финансирање на 

изработка на урбанистички планови на територијата  на  Општина Прилеп  за 

2021 година; и 

 -Програма за работа во областа на располагањето со градежно 

земјиште сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на 

Општина Прилеп за 2021 година,  пред да отворам претрес го најавувам 

претседателот на Комисија за урбанизам,  г-дин Никола Багески да го поднесе 

извештајот по однос на  овие точки. 

 

    НИКОЛА БАГЕСКИ: 

    Благодарам Претседателке. Што се однесува до Програмата за 

финансирање на изработка на урбанистички планови на територијата  на  

Општина Прилеп  за 2021 година, изменувањата и дополнувањата се 

однесуваат во 3 дела. Во точка 2 се додаваат 5 нови Детални урбанистички 

планови на барање, односно финансирани од правни и физички лица. Второто 

дополнување е 9 нови урбанистички проекти. И третото дополнување е 

Измената на Генералниот урбанистички план во текстуалниот дел која ја имаме 

и како посебна точка. 

Додека Програмата за работа во областа на располагањето со градежно 

земјиште сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на 

Општина Прилеп за 2021 година има 7 парцели кои се предмет на оттуѓување 
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на градежно земјиште со јавно наддавање. Една се најдува наспроти „Бонита“, 

4 се најдуваат на „Андон Слабејко“ и 2 се кај Градскиот базент. Комисијата 

едногласно ги усвои овие точки и им предлага на советниците, истите да бидат 

усвоени. Благодарам. 

 

 ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

 Ви благодарам  г-дине Никола Багески. Отворам претрес по точките. 

 Дали некој бара збор, молам да се јави. 

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

поедничено да се изјаснат. 

 

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? 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

26 членови на Советот гласаа „за“. 

Констатирам дека со 26 гласови “за” Програмата е едногласно усвоена. 

 

Кој е „за” усвојување на Програма за работа во областа на 

располагањето со градежно земјиште сопственост на Република Северна 

Македонија на подрачјето 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 едногласно усвоена. 

 

По ДВАЕСЕТИСЕДМАТА, ДВАЕСЕТИОСМАТА, ДВАЕСЕТИДЕВЕТТАТА, 

ТРИЕСЕТТАТА, ТРИЕСЕТИПРВАТА, ДТИЕСЕТИВТОРАТА И ТРИЕСЕТИТРЕТА точка 

од дневниот ред кои се однеуваат легализации, пред да отворам претрес го 

повикувам пртеседателот на Комисијата за урбанизам и заштита на животната 

средина г-дин Никола Багески. Повелете г-дине Багески. 

 

НИКОЛА БАГЕСКИ: 

Благодарам Претседателке. Комисијата ги разгледа барањата за 

легализација кои се денес дел од седницата на Советот и едногласно на 

членовите на Советот им предлага да ги усвојат во предложениот текст. 
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ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 

Ви благодарам г-дине Никола Багески. Отворам претрес по точките. 

Дали некој бара збор, молам да се јави. 

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

поедничено да се изјаснат за секоја од овиуе точки. 

 

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.3814 КО Прилеп и КП бр.3221/2 КО Прилеп, на барање од  Борис Димкар? 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

26 членови на Советот гласаа „за“. 

Констатирам дека со 26 гласови “за” Одлуката е едногласно усвоена. 

 
Кој е „за” усвојување на Одлука за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.2955 КО Варош, на барање од  Жарко Кимоски? 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

26 членови на Советот гласаа „за“. 

Констатирам дека со 26 гласови “за” Одлуката е едногласно усвоена. 

 
Кој е „за” усвојување на Одлука за утврдување иполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.3835 КО Варош, на барање од  Илија Конески? 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

26 членови на Советот гласаа „за“. 

Констатирам дека со 26 гласови “за” Одлуката е едногласно усвоена. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлука за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.889 КО Варош, на барање од  Менде Андоноски? 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

26 членови на Советот гласаа „за“. 

Констатирам дека со 26 гласови “за” Одлуката е едногласно усвоена. 
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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.3654 КО Варош, на барање од  Сашо Иваноски? 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

26 членови на Советот гласаа „за“. 

Констатирам дека со 26 гласови “за” Одлуката е едногласно усвоена. 

 
Кој е „за” усвојување на Одлука за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.194 КО Дрен, на барање од  Иван Наумчески? 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

26 членови на Советот гласаа „за“. 

Констатирам дека со 26 гласови “за” Одлуката е едногласно усвоена. 

 

Кој е „за” усвојување на Одлука за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.582/1 КО Прилеп, на барање од  Зоран Наумоски? 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

26 членови на Советот гласаа „за“. 

Констатирам дека со 26 гласови “за” Одлуката е едногласно усвоена. 

 
Со оглед на тоа дека го исцрпивме дневниот ред, констатирам дека 

седницата заврши. 
Ви посакувам пријатен ден. Догледање. 
По исцрпувањето на дневниот ред, седницата заврши во 13,оо  часот. 
 
 

Број 09 – 437/1                                                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.02.2021 година                                                              на Совет на Општина Приле 
    П р и л е п                                                                                   Еленче Ташковска 
 
 

  

                                                              СТЕНОГРАФ 
                                                         Горица Чатлеска 
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